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Deputado Federal reeleito
pelo Partido dos Trabalh-adores,
Henrique Fontanna utiliza de
sua formação em Administração
para conduzir sua vida política.
Henrique também é formado
em medicina e atuou por
bastante tempo como médico
comuni-tário em Porto Alegre.
Nesta entrevista para o Jornal

do Administrador ele fala
sobre como o fato de ser
administrador o ajudou na
carreira política e conta os
principais desafios que
enfrenta no seu dia-a-dia.

Entrevista  Dep. Henrique Fontanna Perfil Andréa Cunha

Com apenas quatro anos
de existência, a Rede
Prezunic de supermercados
já é líder no setor em que
atua. À frente desse bem
sucedido empreendimento
está uma jovem administra-
dora: Andréa Cunha.

Discreta e avessa a en-
trevistas e exposições pú-
blicas, a empresária de 29
anos fala sobre sua trajetó-
ria e as peculiaridades de
ser uma mulher administrando
uma rede com 27 lojas em
todo estado do Rio.

N
o mês em que

         FURNAS come

        mora 50 anos de

fundação, o Sindicato dos

Administradores no Estado

do Rio de Janeiro promo-

veu no último dia 7 de

março uma reunião com

funcionários da empresa.

O encontro teve como

objetivo principal fortale-

cer a categoria dos admi-

nistradores, escutando suas

reivindicações e propondo

um diálogo entre adminis-

tradores e o sindicato para

alcançar objetivos comuns.

Logo na abertura, o pre-

sidente do Sintaerj, adm.

Edson Machado falou so-

bre a importância da reu-

nião no fortalecimento da

categoria.

- Essa unificação fará

com que a gente ganhe mais
espaço enquanto profissio-
nais. Precisamos avaliar cada
situação que vocês apresen-
tarem para chegarmos a um
conjunto de ações e fazer
com que  a empresa possa
enxergar as necessidades dos
trabalhadores - afirmou.

Entre alguns temas abor-
dados, os funcionários re-
clamaram do concurso pú-
blico que a empresa promo-
veu em 2002 e que até agora
o número de convocações
para os profissionais forma-
dos em administração não
teria sido satisfatório. Isso
sem falar nos casos em que
profissionais de outras áreas
teriam sido convocados para
atuarem como administrado-
res, o que poderia configu-
rar um caso de exercício pro-

fissional irregular.
- Se de fato houver ca-

sos característicos de pro-
fissionais de outras áreas que
atuam em cargos que deve-
riam ser de administradores
nós faremos uma denúncia
junto ao Conselho Regional
de Administração para que

a empresa seja punida. E
se for preciso fazer mani-
festações e que a gente vá
para a porta da empresa
reclamar também faremos.
Já fizemos isso várias ve-
zes e tivemos resultados –
avisa Edson.

Continua na página 6

Sintaerj promove encontro com
administradores de FURNAS

Sintaerj promove encontro com
administradores de FURNAS
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Este é o nosso primeiro jornal em
2007, e avalio que este será um bom
ano para nosso sindicato e para a nossa
categoria. Estamos completando 42 anos
este ano, mas muito ainda falta ser feito
para que nossa profissão seja tão re-
presentativa quanto o seu crescimento
nos últimos anos. Temos o curso que
mais tem estudantes matriculados nas
Instituições de Nível Superior, o que
significa ser a maior profissão nos
próximos anos, mas a consciência de
classe ainda não temos. Neste início
de mês estive em Brasília e acompa-
nhei a posse do novo Ministro da Jus-
tiça Tarso Genro, em destaque especi-
al entre os convidados da solenidade
estava o presidente da OAB, em seu
discurso de posse o ministro fez ques-
tão de citar a presença do presidente
da OAB, de seu compromisso de man-
ter o diálogo com a entidade e cobrar

participação. Acho pouco provável que
nosso colega Adm Roberto Cardoso, pre-
sidente do CFA, tenha a mesma deferên-
cia na posse do ministro do Planejamento,
sim, porque não temos mais o Ministé-
rio da Administração, este foi absorvido
pelo ministério do planejamento. Não
quero com isso criticar o CFA e seu
presidente, pelo contrário, o CFA tem
conseguido vitórias nos últimos anos,
mas falta consciência de classe, apenas
com esta seremos respeitados, apenas
com esta poderemos nos impor como
profissão.

Nesta edição falamos sobre a reu-
nião com os Administradores de Furnas.
Foi a primeira de muitas reuniões que
pretendemos fazer com os colegas Ad-
ministradores este ano. Em 2006
priorizamos as visitas e conversas nas
faculdades e universidades, este ano
priorizaremos as empresas, e queremos
discutir os problemas e formas de ação
para maiores conquistas. Se existe um
grupo de Administradores em seu local
de trabalho, converse com eles, contate
o Sintaerj, vamos escolher um delegado
sindical na sua empresa, vamos debater
nossa organicidade no local de traba-
lho, nossa consciência de classe, os
ganhos virão.

Outro fato novo importante é a boa
relação que se inicia entre nosso sindi-
cato e a direção do CRA, respeitando
cada um as áreas de intervenção do outro,
nossas entidades, esperamos, estarão
mais próximas e esta proximidade será

boa para todos os Administradores.
Recebemos e encaminhamos ao CRA
uma denúncia de exercício irregular
da função de Administrador, e a mes-
ma foi acatada pelo CRA que abriu
processo e promete investigar e pu-
nir, se for comprovada a irregularida-
de, a empresa infratora. O Sintaerj
estará atento a esta questão e toda
vez que detectar situações de exercí-
cio irregular estará acionando a fisca-
lização do conselho dentro deste es-
pírito de parceria.

Um grande 2007 para todos os Ad-
ministradores.

Participe de seu sindicato.

O Sintaerj é nosso.

Os Administradores nas empresas e das cidades do interior que tiverem interesse em participar do
SINTAERJ como Delegados Sindicais podem fazer contato pelo email sintaerj@administradores.org.br

ERRATA
Na edição passada publicamos

com um erro oo artigo da diretora
financeira do Sintaerj, Adm. Dirce
Beltrão. Segue abaixo o trecho
devidamente corrigido.

“Ao longo dos tempos, a mulher,
por sua natureza e pelo papel que
lhe foi imposto culturalmente, dis-
pões, em geral, de sua “empresa-fa-
mília”, e, em decorrência, transfere a
experiência de a gerir, aliada à sua
formação acadêmica, para a faina
laboral. Como se registra uma cres-
cente taxa de ....”
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É bastante comum que
profissionais experientes,
ocupantes de cargos execu-
tivos de grandes empresas
e multinacionais, optem, no
momento da aposentadoria,
por abrir seu próprio em-
preendimento.

Afinal, após tantos anos
de trabalho, conseguiram reu-
nir capital necessário para
investir em algo seu, e já
não se vêem dispostos a
continuar trabalhando na con-
dição de empregados, como
antes.

Porém, a alternativa que,
em um primeiro momento,
parece simples, merece pla-
nejamento e preparo. Afi-
nal, a idéia, embora tenta-
dora, na prática não é tão
fácil assim.

Choque de realidade

Mesmo com toda a ma-
turidade adquirida ao longo
dos anos e de sua experi-
ência de mercado, este pro-
fissional deverá passar por
um choque de realidade, ao
deixar o cargo atual e par-
tir para a montagem do seu
próprio empreendimento.
Por este motivo, deve ana-
lisar muito bem
a situação e ve-
rificar se está
mesmo prepara-
do antes de
optar por este
caminho.

As mudan-
ças envolvem
vários aspectos
da sua v ida ,
como ro t ina ,
proximidade ou
não do traba-
lho, conforto,
reconhecimento no mer-

cado e orçamento. Tendo
consciência disso, tudo
ficará mais fácil de supe-
rar.

Da fama ao anonimato

Supondo que
você já tenha feito
a sua escolha, va-
mos aos fatos: se
antes você era
um grande exe-
cutivo de uma
f o r t e
multinacional, e
tinha sempre um
tapete vermelho
estendido por
onde quer que
passasse, jantares
com clientes e viagens in-

t e r na c i ona i s
com toda a
m o r d o m i a ,
agora as coi-
sas serão bem
diferentes: é
natural que es-
tes mesmos
contatos per-
cam o interes-
se por você e
que seu novo
cartão já não
imp r e s s i on e
mais.

Pessimismo? De forma

Funcionário de uma grande empresa

está pronto para ser microempresário?

Fonte InfoPessoal

Se contava com secretá-
ria, assistente, motorista e, ain-
da, com todos os equipamen-
tos de última geração, agora
é você que terá que respon-
der por sua agenda. Nem tudo
funcionará da maneira como
está acostumado e vivenciará
situações muito diferentes do
que estava acostumado.

É importante que planeje
financeiramente sua decisão,
pois não contará, logo de iní-
cio, com grande faturamento.
Para quem é empresário, re-
muneração é algo bastante
variável, e é preciso estar com
o orçamento em dia para
vencer mais este obstáculo.

É claro que nem tudo é
ruim, ao se escolher este ca-
minho. O importante, porém,
é estar preparado e ciente do
que irá enfrentar. É preciso
disposição e certeza de que
é isso que quer fazer. Caso
contrário, fica difícil cumprir
esta meta. O ideal é que conte
com o apoio de familiares e
amigos. Afinal, eles sentirão
também esta mudança.

Para que você não de-
sanime, existem, claro, as
vantagens: você trabalha
para algo verdadeiramente
seu, fará seus horários
com o passar do tempo e
fará valer seus objetivos.
Isso significa que suas
metas, bem planejadas, se-
rão prioridade na empre-
sa, já que o dono dela será
você. Analisados os prós
e os contras, basta pen-
sar a respeito e tomar sua
decisão. A idéia é: não te-
nha pressa em tomar uma
atitude e reflita muito so-
bre sua decisão. Todo ca-
minho, bem planejado,
tem mais chances de dar
certo. Organize o seu e
boa sorte!

nenhuma. Trata-se apenas de
uma constatação: se antes
você era um grande execu-
tivo, agora é um grande
batalhador, que terá que con-
quistar clientes, pleitear fi-

nanciamentos
e negociar
muito. Por
este motivo, é
comum que
algumas por-
tas se fechem.

Sem falar
em seu ex-
pediente: se
an tes  você
t i nha  uma
rotina mais
t r a n q ü i l a ,
conquistada

merecidamente após tan-
to tempo em uma mes-
ma empresa, agora você
terá que trabalhar muito
ma i s ,  de sempenhando
múltiplas funções até que
conte com uma equipe
eficiente.

Isso porque, como o mai-
or interesse de que o em-
preendimento dê certo é na-
turalmente seu, lutará pela
captação de novos clientes,
contratará funcionários e co-
locará a mão na massa, par-
ticipando até mesmo da exe-
cução das tarefas.

“Se antes você

era um grande

executivo, agora

é um grande

batalhador, que

terá que con-

quistar clientes,

pleitear financi-

amentos e nego-

ciar muito”.

“As mudanças

envolvem vários

aspectos da sua

vida, como roti-

na, proximidade

ou não do tra-

balho, conforto,

reconhecimento

no mercado e

orçamento”.

visite: www.administradores.org.br

Adeus regalias!



44444Jornal do Administrador Janeiro / Fevereiro / Março de 2007

Confira o andamento dos
principais acordos coletivos

III Encontro de Estudos
em Estratégia - 3Es 2007
Data: 09/05/07 a 11/05/07

Organizacao: ANPAD São Paulo

4o Congresso do IFBAE
24/05/07 a 25/05/07

Organizacao: IFBAE / PPGA/
UFRGS Porto Alegre-RS

Agende-se

Há 38 anos à frente do
Conselho Regional de Admi-
nistração de São Paulo, o ad-
ministrador Roberto Cardoso
foi eleito presidente do CFA
no último dia 12 de janeiro.
Roberto disputou com o ad-
ministrador Sebastião Nunes
a eleição mais acirrada da
história do CFA. Os dois em-
pataram com 11 votos e o
resultado persistiu mesmo
depois de outra votação. Sendo
assim, prevaleceu a regra de
quem tem o registro profis-
sional mais antigo e Roberto
foi eleito.  Conheça os novos
diretores escolhidos que as-
sumem as Câmaras do CFA.

Câmara de Administração e Finan-

ças

Adm. Adilson de Almeida (RJ) e Adm.

Francisco Rogério Cristino (CE);

Câmara de Fiscalização e Regis-

tro

Adm. José Célio Santos Lima (PA/

AP) e Adm. Eva Albuquerque da Silva

(RO/AC);

Câmara de Formação Profissional

Adm. Lucio Mariano Melo (PB) e

Adm. Adilson Farias de Castro (PI);

Câmara de Desenvolvimento

Institucional

Adm. Valter Luiz de Lemos (RS) e

Adm. Adelmo Santos Porto (SE);

Câmara de Relações Internacio-

nais e Eventos

Adm. Samuel Albernaz (GO) e Adm.

Marlene do Couto Souza (MG);

Comissão Permanente de Tomada

de Contas

Adm. Aldenize Assis de Araújo (AM/RR)

e Adm. José Sebastião Nunes (SC).

Adm. Roberto Cardoso

assume presidência do CFA

Presidente: Adm. Rui Otávio

Bernardes de Andrade

Vice-presidente de Planeja-

mento e Desenvolvimento

Institucional: Adm. Wallace de

Souza Vieira

Vice-presidente de Adminis-

tração e Finanças: Adm. Carlos

Roberto Fernandes de Araújo

Vice-presidente de Educação,

Estudo e Pesquisas: Adm. Antô-

nio Rodrigues de Andrade

Vice-presidente de Fiscaliza-

ção e Registro Profissional: Adm.

Francisco Carlos Santos de Jesus

Adm. Rui Otávio é o novo

presidente do CRA-RJ

Titulares

Adm. Antônio Rodrigues de Andrade

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araújo

Adm. Fernando Guilherme Tenório

Adm. Paulo César Teixeira

Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade

Adm. Wallace de Souza Vieira

Suplentes

Adm. Carlos Alberto Dias

Adm. Dácio Antônio Machado de Souza

Adm. Jacúna de Alcântara

Adm. Jonas Pinto Lobato

Adm. José Pedro de Araújo

Adm. Regina H. Vaz de Carvalho

Conselheiros empossados

International Conference
on Social Implications of
Computers in Developing
Countries
28/05/07 a 30/05/079th
Organizacao: IFIP São Paulo

XVIII ENANGRAD

01/08/07 a 03/08/07

Organizacao: ANGRAD
Cuiabá-MT

O Sindicato dos Ad-
ministradores recebeu uma
denúncia de que a empre-
sa CEPEL – Centro de Pes-
quisas de Energia Elétrica
teria um profissional de
outra área atuando como
gerente de administração. Tão
logo recebeu a denúncia de
exercício ilegal da profissão,
o Sintaerj a encaminhou para
o Conselho Regional de Ad-
ministração – CRA/RJ que ficou
de averiguar.

A Cepel enviou uma carta
ao sindicato onde diz: “so-
licitamos à gerência de fis-
calização a abertura de pro-
cesso de fiscalização do

Sintaerj encaminha denúncia

de exercício ilegal da

profissão dentro da CEPEL

exercício profissional sob o
nº 8240250-7 em nome da
empresa Cepel para
dirigências e providências
que se tiverem necessárias
em obediência à lei 4769 e
ao decreto 61934/67.

O Sintaerj continuará nes-
sa luta pelos administrado-
res e estará acompanhando
de perto a atuação do Con-
selho nesta denúncia.

INB - O acordo foi aprovado no escritório central e está
aguardando o resultado de assembléias de outras bases.

FURNAS - Foi realizado o encontro nacional dos trabalha-
dores de FURNAS para elaboração de uma pré pauta que
será submetida a discussão em assembléia entre os traba-
lhadores. Em março será realizado um encontro do coleti-
vo nacional, representado pela Febrad para discussão em
assembléia dos trabalhadores da pré pauta nacional.

A partir de julho as fa-
culdades de administração
terão que se adaptar às novas
regras. Um despacho do
Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE), publicado em
maio deste ano, determinou
o fim de habilitações asso-
ciadas ao Curso de Admi-
nistração. Sendo assim, não
haverá mais marketing, fi-
nanças, análises de sistema
e recursos humanos associ-
adas ao curso de adminis-

t r a ç ã o .
Uma alter-
n a t i v a
para as
instituições
de ensino
será trans-
formar essas habilitações em
linhas de formação especí-
fica. Quem cursar a facul-
dade de administração será
diplomado exclusivamente
em Bacharel em Adminis-
tração.

Ensino superior sofre

mudanças a partir de julho

O Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade assumiu a
presidência do Conselho Regional de Administração do Rio de
Janeiro. Com ele também assumiu a nova diretoria:

O SINTAERJ está pleite-
ando para as Sociedades de
Administradores de Empre-
sa que se caracterizem pela
prestação de serviços de
auditoria, junto a Sec. de
Fazenda Mun. da Cidade do

Rio de Janeiro, a conces-
são do benefício do Regi-
me Tributário diferenciado
para as Sociedades
Uniprofissionais com fun-
damento no Decreto-lei nº.
406/68.

SINTAERJ em defesa dos

administradores junto à prefeitura



Jornal do Administrador Janeiro / Fevereiro / Março de 2007  5

Durante a reunião em
FURNAS, Edson recordou o
caso da empresa CEPEL, onde
recentemente o sindicato re-
cebeu uma denúncia e imedi-
atamente acionou o CRA-RJ.

- Nosso papel como sin-
dicato é trabalhar pelos ad-
ministradores. Infelizmente
por nossa profissão ser re-
cente, o administrador de
uma maneira geral não cos-
tuma reivindicar ou cobrar
seus direitos e nem partici-
pa do sindicato. Outras ca-
tegorias obtêm mais conquis-
tas, porque já tem essa
consciência - afirmou.

Quanto à questão do
salário mínimo profissional que
recentemente os engenheiros
conseguiram garantir, Edson
não foi muito otimista para
que o mesmo seja garantido
por lei aos administradores.

- Acho que essa questão
é mais complicada, até por-
que senão daqui a pouco todas
as profissões irão fazer o
mesmo. O que nós temos
que fazer é pressão dentro
das empresas para que su-
bam o plataforma. Temos que
nos organizar para cobrar isso.

“Nosso papel é trabalhar pelos administradores”

Já conseguimos grandes avan-
ços dentro da Eletronuclear -
contou Edson.

Diretor de Relações
Corporativas para Emprego
e Renda, o administrador Júlio
Reis foi enfático ao falar da
Lei do Administrador.

- Nós, como cidadãos, e
não só como administrado-
res, temos que cobrar dos
parlamentares o projeto de
lei que está parado no con-
gresso. Temos que discutir
esse assunto.

Sintaerj marca presença
no ENTFU

Quem também esteve
presente ao encontro foi o
diretor da Associação dos
Empregados de Furnas, Luiz
Fernando e o diretor de
seguridade da Fundação Real
Grandeza, Roberto de Car-
valho Panisset, que elogiou
o desempenho do Sintaerj.

- Acho fundamental esse
encontro com os administrado-
res, pois precisamos fortalecer
a categoria. Essa diretoria está
de parabéns por ser muito bem
preparada – disse Panisset.

(Continuação da capa)

Os estudantes de Ad-
ministração foram a mai-
oria no Exame Nacional
de Avaliação de Desem-
penho de Estudantes
(Enade) de 2006. Do total
de 463.165 alunos selecio-
nados para participar do
exame, aproximadamente
um terço (153.509) perten-
cem à área, segundo in-
formações do Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos
e Pesquisas em Educação
Anísio Teixeira). A prova
aconteceu no dia 12 de
novembro e reuniu estu-
dantes dos cursos de Ad-
ministração, Arquivologia,
B i b l i o t e c o n o - m i a ,
Biomedicina, Ciências
Contábeis, Ciências Eco-
nômicas, Comunicação So-

cial, Design, Direito, For-
mação de Professores (Nor-
mal Superior), Música, Psi-
cologia, Secretariado Exe-
cutivo, Teatro e Turismo.

Os coordenadores de cada
um desses cursos haviam ca-
dastrado junto ao Inep a lista
de todos os alunos habilita-
dos a participarem do Enade
– o que resultou num total
de 821.281 estudantes
ingressantes e concluintes dos
cursos avaliados. Ingressantes
são aqueles que tenham cum-
prido de 7% a 22% da carga
horária total do curso.
Concluintes são aqueles que
já cumpriram mais de 80%
da carga horária total ou con-
cluirá o curso no ano letivo
de 2006. Desse universo, o
Inep selecionou os partici-

Estudantes de Administração são maioria no Enade

pantes dentro de critérios
estatísticos. Farão a prova
269.450 ingressantes e 193.715
concluintes.

O Enade faz parte do
Sinaes (Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Su-
perior) e seu objetivo não
é dar nota ao aluno, mas
avaliar a qualidade do en-
sino que está sendo ofere-
cido a ele.

Foto Murilo de Souza

Os administradores  do Sintaerj, Júlio Reis e Edson Machado

Entre os dias 28 de feve-
reiro e 3 de março, Praia
Grande, em São Paulo, foi
sede do 25º Encontro Nacio-
nal dos Trabalhadores de Furnas
- ENTFU, onde foi feita uma
pauta de reivindicações. O

Adm. Roberto de Carvalho Panisset Adm. Luiz Fernando, da ASEF

próximo encontro será em
Salvador. O administrador do
Sintaerj, Agliberto Barroso es-
teve presente no encontro ocor-
rido em São Paulo para acom-
panhar as questões de inte-
resse dos administradores.
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Nos meus quase 39 anos de
CEDAG/CEDAE, a história de minha
vida está escrita e inscrita junto à
Empresa que me admitiu, após con-
curso público, para Escriturário, em
19 de abril de 1968.

De início, até o ano de 1983, nossas
reivindicações eram mudas e, somen-
te, tínhamos os reajustes anuais decre-
tados pelo Governo do Estado.

Com as eleições diretas recon-
quistadas, foi-nos ensinada a
metodologia da luta sindical pelo
governo Brizola, na filiação ao Sin-
dicato dos Urbanitários – começou
aí o ACT (Acordo Coletivo de Tra-
balho) a ser discutido e
assinado anualmente.

De lá pra cá, muitas
lutas e vitórias aconte-
ceram na Família
CEDAEANA.

A grande vitória, me-
morável, contra a entre-
ga/privatização da
CEDAE no “desgoverno
Marcelo Alencar” – lu-
tas árduas e arriscadas,
quando a agressão físi-
ca se fazia presente nos
corpos dos trabalhado-
res que se insurgiam
contra a “doação” do
patrimônio público ao
poder econômico.

As lutas sindicais anuais foram
significativas para nosso amadureci-
mento sindical. Os Acordos Coleti-
vos de Trabalho sempre foram muitos
trabalhosos e, muitos, estressantes.

Em 2004, reacendeu fortemente a
luta dos trabalhadores da CEDAE quanto
ao esfacelamento das empresas ligadas
a nós. Por sua vez, a CEDAE vinha
sendo loteada para saciar os interesses
politiqueiros da base aliada do gover-
no do Estado.  Não ficava por menos
a nossa Caixa de Assistência Médica –
CAC, muito menos ainda, a PRECE –
Previdência Complementar, amplamen-
te noticiada nos jornais.

Constatamos que os representan-
tes dos empregados, tanto na CAC,
como na PRECE não lutavam como
deveriam quanto aos desmandos exis-

Movimento em defesa da CEDAE

VITÓRIA DA UNIÃO DOS TRABALHADORES

tentes e se perpetuavam no poder.
Na iminência do pior acontecer, com

a entrega da CAC a Sulamérica, em
assembléia de 06 de julho de 2004, à
porta da Sacadura Cabral, começaram
as atividades do MOVIMENTO EM
DEFESA DA CEDAE, CAC e PRECE,
composto pelos sindicatos, STAECON,
SENGE/RJ, SINTAERJ, as associações
ASEAC, ASTEC, AFTAE, ASAPAE e
ASCED, todas ligadas a CEDAE.

2005 veio com o fantasma da
privatização, quando o governo do Esta-
do pretendia executar o processo de cisão,
dividindo a CEDAE em 6 empresas, sen-
do a produção, pública e as outras 5,
privadas. Descobrimos a tempo, e, em
decorrência de nossa mobilização, conse-

guimos impedir tal desejo do Estado. Há
de se salientar que, essa luta, foi paralela
a luta pelo ACT de 2005, quando dese-
jaram nos impor perdas significativas das
conquistas no curso dos anos. O Ato na
Sacadura Cabral , em 11 de maio de 2005
contra cisão foi memorável. No dia 18 do
mesmo mês, promovemos a Marcha da
Sacadura Cabral ,sede da CEDAE, até a
ALERJ. Na Marcha da Candelária até o
Palácio Guanabara, em 03/06/2005, fo-
mos atendidos pelo atual Vice-governa-
dor do Estado, sem efetivo atendimento
as nossas reivindicações.

Só, em 08/06/2005, conseguimos
um encontro com o Secretário, Garo-
tinho, quando foram atendidas.

O ano de 2006 veio com os problemas
CAC, PRECE e os desmandos da CEDAE
continuando.

O MOVIMENTO EM DEFESA da CEDAE,

CAC e PRECE, também, continuou em sua
luta. Tendo conseguido o afastamento da
Sulamérica, precisávamos que as eleições
CAC e PRECE se realizassem e se realizaram,
com vitória estrondosa dos componentes de
nosso grupo, em ambas as Empresas.

A eleição para o Governo do
Estado nos mobilizou mais ainda.

Em nossas reuniões semanais, de-
liberamos apresentar ao então can-
didato a governador do Estado, Se-
nador Sérgio Cabral Filho, nosso plano
de ação, visando o desenvolvimento
da CEDAE pública, eficaz e estatal
e o soerguimento das CAC e PRECE.

Fomos recebidos no dia 18/10/
2006 em seu escritório no Rio, quan-
do, depois de lermos e analisarmos

as 11 páginas, do traba-
lho apresentado, colocou
o seu “de acordo” as nos-
sas propostas. No mesmo
dia, se comprometeu e
compareceu no dia 25/10/
2006, ao ato simbólico do
abraço ao prédio da
CEDAE, comprometendo-
se, publicamente, a man-
ter a Empresa pública estatal
e implementar ações de
revitalização desse impor-
tante patrimônio do povo
do Rio de Janeiro.

No dia 22 de novem-
bro o MOVIMENTO EM
DEFESA DA CEDAE, CAC,

PRECE se reuniu com o então futuro
e agora atual presidente da CEDAE,
Wagner Victer, que após entrega de
cópia do mesmo documento entregue
ao atual Governador, comprometeu-se
a seu cumprimento, no propósito de
uma CEDAE que atenda aos anseios
da população, como um todo.

Nos dias que se sucedem, nesse
segundo mês de gestão das Empresas,
alguma modificações já ocorreram, na
maioria com conseqüências positivas,
já sentidas.

Esperamos, atentos e ativos, a
marcha do tempo, para que possa-
mos avaliar com eficácia o fruto de
nosso trabalho, até agora.

Como vigiar e orar nunca é de-
mais, estamos atuando, também, para
que, sempre, consigamos o atingimento
dos objetivos de nosso grupo.

Adm. Jair de Carvalho Peixoto
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Como a profissão de adminis-
trador ajuda ao senhor como De-
putado Federal?

Penso que a conduta como depu-
tado federal deva ser pautada por vário
fatores tais como ética, transparência
no trato de questões eminentemente
públicas, respeito pela sociedade e por
adversários políticos. Tenho esses prin-
cípios em minha conduta tanto como
deputado federal, quanto na minha vida
privada. Além disso, tenho na Admi-
nistração uma maneira de encarar as
questões que se apresentam no plano
político. Minha orientação política ali-
ada a minha formação acadêmica me
deram ferramentas importantes para
organizar minha ação no legislativo,
encarar os desafios, planejar e funda-
mentalmente intervir em questões rele-
vantes para o país.

Além de administrador o senhor
também é médico. Como apareceram
ambas as profissões em sua vida?

Me considero uma pessoa privilegi-

ada. Sou administrador com muito orgu-
lho e pude aliar essa profissão a medi-
cina que me possibilita ajudar direta-
mente as pessoas. Sempre fui médico
comunitário em Porto Alegre e nessa
função tomei contato com as camadas
mais pobres da sociedade e seus proble-
mas. Creio que a medicina, assim como
a administração, sempre tenham sido
uma vocação, portanto, percorrer esses
dois caminhos foi um processo natural.

Como foi o início de sua vida
pública?

Mesmo antes de entrar para vida
pública sempre acompanhei a política
com interesse. Participei de grupos de
jovens na igreja e daí a me filiar no
PT em 1982 foi rápido. Fui eleito
vereador de Porto Alegre, em 1992.
Nesse período fui líder do Governo
Tarso Genro que era prefeito de nossa
capital. Em 1996 me reelegi e me li-
cenciei logo em seguida para assumir
o desafio como Secretário Municipal
de Saúde da Porto Alegre. Dois anos
depois fui eleito deputado federal.

Nesses dois mandatos como
deputado federal, quais as principais
ações que o senhor destaca?

O mandato parlamentar é focado em
ações distintas, portanto é difícil apontar
o que é mais ou menos relevante. Sem-
pre procurei estar presente nos debates
dos temas nacionais representando a opinião
daqueles que depositaram e depositam
sua confiança em mim. Além disso, apre-
sentei propostas como a realização de
um plebiscito para decidir o ingresso ou
não do Brasil na Alca; projeto que am-
plia os recursos para a saúde, com a
correção da tabela do SUS; oito projetos
que modificam a legislação relativa aos
planos de saúde. Propus a criação de
uma CPI para investigar irregularidades
nos planos de saúde, da qual posterior-
mente fui presidente; um projeto que
regulamenta a publicidade de medica-
mentos e outro que dispõe sobre a redu-
ção de danos entre usuários de drogas
injetáveis. Em 2005 apresentei o projeto
de lei para acabar com o voto secreto na
eleição para a mesa da Câmara dos
Deputados. Penso que a sociedade, que
defende o projeto, tem o direito de saber
a opinião e como votam os seus repre-
sentantes.

Durante o governo do presidente

Luiz Inácio Lula da Silva estive por
duas oportunidades em sua comitiva
em importantes viagens para as rela-
ções externas brasileiras.

Como o senhor analisa essa su-
cessão de crises políticas que o país
vem vivendo?

Em primeiro lugar creio que o pre-
sidente Lula está fazendo um governo
notável do ponto de vista do reequilíbrio
do país e da inclusão social e econômi-
ca de milhões de pessoas que não ti-
nham o direito nem mesmo às refeições
básicas em seu dia-a-dia. Outra marca
de nosso governo é ter estabelecido uma
independência político-administrativa com
os órgãos de investigação.

A partir dessa configuração, todas
as denúncias que chegaram até a Polícia
Federal, ao Ministério Público, a
Controladoria Geral da União, foram
investigadas e os responsáveis presos
ou afastados. O país começou a viver
um período salutar para sua política
e para a própria democracia. Acusa-
ções foram apuradas e pessoas presas
não interessando a classe social ou o
partido político. No meu entendimen-
to essa conduta contribui para que o
país nunca mais retroceda. Para que
não tenhamos mais sujeira empurrada
para baixo do tapete. Para que não
tenhamos mais estruturas públicas a
serviço de mandatários com o único
objetivo de proteger os seus.

Então acho que o Brasil melhorou
do ponto de vista político a partir de
suas próprias crises. A população
percebeu isso tanto que mais de 60%
dela reelegeu o presidente Lula.

Quais as dicas e conselhos que o
senhor dá aos jovens administrado-
res que estão entrando no mercado
de trabalho? A profissão de admi-
nistrador está em expansão ou não?

Seriedade e muito trabalho. Ficar
atento à sua área de atuação, mas
também estar atualizado sobre temas,
como política, cultura, sociedade, mundo.
O mercado para nossa categoria está
em expansão, muito por conta do de-
senvolvimento econômico e social pro-
porcionado pelo governo Lula. Mas,
mais do que nunca, esse mercado precisa
de profissionais com o conhecimento
universalizado e isso exige estudo, muita
leitura e atenção.

Um administrador na Câmara Federal

Reeleito deputado federal, Henrique Fontanna acredita que a profissão de administrador está em expansão.

D
eputado Federal reeleito

           pelo Partido dos Trabalha-

          dores, Henrique Fontanna utiliza

de sua formação em Administração para

conduzir sua vida política. Líder da

bancada petista de 2005 a 2007, Henrique

também é formado em medicina e atuou

por bastante tempo como médico

comunitário em Porto Alegre. Nesta

entrevista para o Jornal do Administrador

ele fala sobre como o fato de

administrador o ajudou na carreira

política e conta os principais desafios

que enfrenta no seu dia-a-dia.
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Com apenas quatro anos de exis-
tência a Rede Prezunic de supermer-
cados já é líder no setor em que atua.
À frente desse bem sucedido empre-
endimento está uma jovem adminis-
tradora: Andréa Cunha.

Sempre discreta e avessa a entrevis-
tas e exposições públicas, a empresária
de 29 anos participou recentemente de
um talk show organizado pelo Centro de
Desenvolvimento do Profissional de Vendas
(CDPV) durante a entrega do Prêmio
Dirigentes de Vendas, realizado no tea-
tro Maison de France, Centro do Rio.

Tímida no início da conversa, Andréa
não demorou muito para engatar em
um bate-papo esclarecedor e
descontraído. Descontração, aliás, é uma
característica própria de Andréa. Quem
pensa que encontrará uma profissional
estressada, vestindo um terninho e
falando de números incansavelmente,
certamente não conhece Andréa. De
tênis, calça jeans e nenhum exagero
na maquiagem ou na arrumação do
cabelo, ela conversa desde um auxiliar
de limpeza até um grande revendedor.

- Teve uma certa vez que contratei
uma palestrante para dar um treina-
mento e ela chegou na
minha sala e eu estava
sentada no chão con-
versando com outras
pessoas. Ela não acre-
ditou que eu fosse a
contratante – diverte-se.

Durante o bate-papo,
a platéia, formada por
empresários e diversos
profissionais da área de
vendas, se mostrou aten-
ta e participou fazendo perguntas.

Quando o assunto envolvia ques-
tões como faturamento ou números,
Andréa se esquiva e prefere não re-
velar. Simpática e bem humorada, ela
enfatiza o bom relacionamento huma-
no como fórmula para o sucesso.

- Se eu cuido bem dos colabora-
dores ele cuidará bem dos clientes.
Essa é a nossa filosofia – afirma.

Atualmente a rede de supermerca-
dos contabiliza 27 lojas espalhadas pela
região metropolitana do Rio de Janeiro.
Um dos principais desafios logo no

início dessa trajetória foi convencer o
cliente de que era possível aliar o bom
preço a um atendimento de qualidade
e a um espaço moderno e bem orga-
nizado, assim como os supermercados
dirigidos ao público de classe AA.

- Às vezes as pessoas entravam e
achavam que não poderiam comprar
ali porque deveria ser caro. Esse foi

um desafio grande que en-
frentamos – diz.

Inclinação profissional
vem de família

A inclinação de Andréa
para o setor varejista vem de
família. Seu pai, Joaquim Cu-
nha, foi dono das bandeiras
Rainha, Dallas e Continente,
até vendê-las. A jovem, as-

sim como a maioria dos funcionários,
ficou indignada e “arregaçou as mangas”
ao lado do irmão e sócio Márcio Cunha.

- O incentivo de meu
pai foi total. Ele não
participa de todas as
decisões e nem tem um
cargo, mas está sempre
presente. Me lembro de
com oito anos de idade
ir com ele para o escri-
tório trabalhar. Hoje eu
posso dizer que não me
imagino trabalhando em

outra coisa que não seja no varejo –
confessa.

Uma das perguntas mais repetidas
entre os presentes foi quanto ao fu-
turo da rede. A tendência seria ex-
pandir para o interior ou investir em
supermercados maiores? Nem uma coi-
sa, nem outra. Andréa afirmou que
pretende continuar no Grande Rio e
que não acredita mais nesses
hipermercados de tamanho gigantes-
co. A única novidade que ela deixou
escapar é o desejo de penetrar na
Zona Sul da cidade

- Ano que vem devemos inaugurar
um Prezunic em Botafogo. Será em
uma área de dois mil metros quadrados
e terá estacionamento. É o que posso
dizer por enquanto. Não costumo fazer
planos para daqui a cinco ou dez anos.

 Outro assunto que não poderia
ficar fora da pauta é a altíssima carga
tributária cobrada aos empresários bra-
sileiros. Mas Andréa não está nem aí
e acha que a melhor forma de superá-
la é trabalhando.

- É um absurdo a carga tributária que
nos é cobrada, mas sempre foi desse jeito
e para ser sincera eu não vejo grandes
possibilidades de mudança. Se tem um monte
de gente que cresce mesmo assim, porque
nós não haveríamos de crescer? – questiona.

A imagem de uma profissional rí-
gida e séria passa longe de Andréa. O
profissionalismo e a forma prática de
solucionar os problemas não a tornam
menos sensível às situações do dia-a-
dia. Não é à toa que a jovem afirma,
de forma bem honesta, que quase to-
dos seus funcionários já a viram cho-
rar, seja de alegria ou de tristeza.

- As pessoas acham que por você
ocupar um determinado cargo deve agir
desse ou daquele jeito, ou deve se vestir

dessa ou daquela
forma. É difícil
administrar essa
visão de fora.
Hoje eu não te-
nho mais proble-
mas por ser uma
profissional jovem
e despreocupada
com certas forma-
lidades – conclui.

Profissional bem sucedida,

porém sem perder a ternura
Andréa Cunha, presidente da rede de supermercado Prezunic revela  os segredos de uma boa administração

“É um absurdo a car-
ga tributária que nos é
cobrada, mas sempre
foi desse jeito e para
ser sincera eu não
vejo grandes possibili-
dades de mudança.”

“Se eu cuido
bem dos cola-
boradores ele
cuidará bem
dos clientes.
Essa é a nossa
filosofia”.

Divulgação


