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O último Censo da Educação 
Superior, realizado em 2009 
pelo Inep (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), cujos dados foram 
divulgados em janeiro deste ano, re-
velou um aumento no número de ma-
trículas nos cursos de ensino superior 
no Brasil: de 3,5 milhões para 5,9 mi-
lhões em sete anos. 

Mais que isso, o estudo mostrou 
também os cursos mais procurados 
tanto na modalidade presencial quan-
to a distância e, somando-se as duas 
modalidades, o grande vencedor foi: 
Administração. Em 2009, foram cer-
ca de 1,1 milhão de matrículas no 
curso. E a procura não parou desde 
então. A cada ano milhares de pesso-
as se inscrevem em cursos de gradua-
ção em Administração.

Tal fato talvez se deva a grande 
diversidade oferecida pela área, já 
que os Administradores podem atuar 
em variados setores, como logística, 
finanças, recursos humanos, planeja-
mento, marketing, produção e mui-

tas outras. Ou, quem sabe, o motivo 
dessa grande procura seja o mercado 
de trabalho, pois com tantas áreas de 
atuação, os profissionais de Admi-
nistração encontram boas possibili-
dades, podendo atuar tanto no setor 
público quanto no privado e, até mes-
mo, administrando o próprio negócio. 

O salário inicial é que ainda não 
é considerado o ideal pela categoria. 
Segundo a Lei 5.950, sancionada em 
13 de abril de 2011 pelo Governador 
Sérgio Cabral, o piso salarial dos Ad-
ministradores é de R$ 1.630,99.

Todavia, a dúvida que atinge 
grande parte dos vestibulandos é se a 
Administração lhes dará um bom fu-
turo. A resposta para essa pergunta é 
que bons Administradores sempre en-
contrarão espaço no mercado de tra-
balho. Além disso, é importante que 
os universitários invistam em ativida-
des que conciliem a teoria com a prá-
tica, como, por exemplo, os estágios, 
no aprendizado de novos idiomas e 
em cursos complementares. Afinal, 
conhecimento nunca é demais.

O SINAERJ realizou, em fevereiro deste 
ano, através do seu perfil no Twitter, 
uma promoção na qual foi sorteado um 

kit de Administração contendo o livro “Cartas a 
um jovem administrador”, de Idalberto Chiave-
nato, uma camisa do SINAERJ, um porta-lápis, 
um cordão para crachá e um mouse pad. 

Para participar era necessário seguir o 
SINAERJ no Twitter e publicar a seguinte 
mensagem: “Quer ganhar um kit exclusivo 
de Administração? Siga o @sinaerj e RT esta 
mensagem. A promoção é válida até 16/03 
http://kingo.to/sIq”.

O sorteio foi realizado através da ferramen-
ta Sorteie.me e a vencedora foi Roberta Costa, 
estudante do 4º período de Administração da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), que aprovou a iniciativa do SINAERJ: 

“Uma ótima iniciativa para que os estudan-
tes de Administração conheçam o trabalho do 
Sindicato. Antes, eu nem conhecia o SINAERJ, 

Estudante de Administração participa de 
promoção no Twitter e ganha kit do sinAErj

Curso mais procurado 
nos últimos
tempos

garanto que a maioria dos estudantes também 
não conhece. Fiquei muito feliz! Foi o primeiro 
sorteio que ganhei no Twitter.”

Fiquem atentos e acompanhem o SINAERJ 
nas redes sociais. Em breve, novas promoções 
serão realizadas. Quando questionada se partici-
pará de nossas futuras promoções, Roberta não 
teve dúvidas em responder:

“Claro!!! E pretendo divulgar também. Se-
ria bem legal se o SINAERJ participasse de al-
gum evento futuro dentro da minha universidade 
(UFRRJ) e espero que isso aconteça em breve.”

Ferramentas de 
comunicação do SINAERJ 
ajudam a difundir o 
conhecimento na web

Encontre o SINAERJ na rede
mundial de computadores
No Site: www.administradores.org.br
No Blog: 
www.administradores-rj.blogspot.com
No Twitter:
www.twitter.com/sinaerj
No Orkut e no Facebook:
basta pesquisar a palavra SINAERJ

Com o intuito de encurtar distâncias e se apro-
ximar cada vez mais dos Administradores e 
dos estudantes de Administração, o SINAERJ 

faz uso das ferramentas de comunicação disponíveis 
na Internet. 

Os adeptos das redes sociais podem encontrar per-
fis do SINAERJ no Twitter, no Facebook e no Orkut 
e receber diariamente notícias sobre Administração. 
Já na comunidade do Sindicato no Orkut e no grupo 
“Administradores Rio de Janeiro” no Facebook, podem 
através dessas ferramentas, interagir com outros profis-
sionais da área.

Quem não possui perfil nessas redes, pode acom-
panhar as novidades publicadas regularmente no Site, 
Blog e nos Informativos Eletrônicos, que podem ser re-
cebidos por e-mail, bastando para isso que o internauta 
se cadastre para receber os boletins do SINAERJ. 
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Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena

Em um de seus poemas crava-
dos na história, o “imortal” 
Fernando Pessoa possibilitou 

ao povo português e aos povos de todo 
o mundo, saborear e constantemente 
utilizar a seguinte frase: “Tudo vale a 
pena, se a alma não é pequena”.

Porém, compreender exatamente 
o conceito embutido e conseguir le-
var a vida com a necessária decência, 
moral, ética, respeito ao próximo etc, 
é uma proeza que a sociedade exige, 
mas que inúmeros mortais insistem 
em não atingir.

Por certas vezes os atos ilícitos são 
de tamanha proporção que até parece 
que os adeptos à falta de decência in-
terpretaram a frase contida no poema 
“Mar Português”, como se fosse a indi-
cação e a autorização necessárias para 
se fazer tudo na vida, independente de 

ser imoral ou criminoso.

Utilizando a soberana licença poé-
tica é possível perceber que a atual Di-
retoria do SINAERJ soube e continua 
sabendo pautar a sua linha política, ad-
ministrativa e financeira, tendo como 
base os lados moral e inspirador indi-
cados na frase de Pessoa.

Exatamente por isso e por não te-
rem “a alma pequena” é que os mem-
bros que compõem os três poderes do 
Sindicato (Diretoria Executiva, Dire-
toria Adjunta e Conselho Fiscal) vêm 
se empenhando e trabalhando, priori-
tariamente, em favor dos anseios dos 
Administradores e da valorização da 
profissão, sem tampouco se esquecer 
de buscar diariamente o crescimento e 
desenvolvimento do SINAERJ.

Os avanços, as conquistas e as rea-
lizações resultantes do correto trabalho 

realizado nos últimos anos, acrescidos 
da intransigente luta em favor da cate-
goria, demonstram de forma inequívo-
ca que realmente a Diretoria do Sindi-
cato segue a máxima de que “tudo vale 
a pena”, desde que a ética, a moral e 
a competência estejam presentes, pois 
estes são componentes imprescindíveis 
dos que não têm “a alma pequena”.

Mas, mesmo continuando presente 
em nossas mentes tudo que já foi rea-
lizado e conquistado, sabemos que não 
podemos fechar os nossos olhos e dei-
xar de perceber que muito ainda preci-
sa ser feito. Por assim ser, reafirmamos 
os nossos compromissos de continuar 
buscando avanços e conquistas para 
os Administradores sejam estes de 
empresas públicas ou privadas, pois a 
nossa Diretoria realmente crê que, de 
forma legal, “Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena”.

Jornal do Administrador
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sindicato adquire um 
novo automóvel

Objetivando melhor cumprir os trabalhos externos realizados pelo SI-
NAERJ, como, por exemplo, as visitas às universidades, o Sindicato adqui-
riu um Doblò Essence 1.8 16V FLEX 2012 com sete lugares.

Adm. Luiz Cláudio Brites Lobato
É pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil e em 

Docência do Ensino Superior e, atualmente, cursa o Mes-
trado em Planejamento Urbano pela UFRJ. É professor na 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) e na Universidade 
Castelo Branco, além de coordenar o curso de Adminis-
tração no Campus Nova Iguaçu da UNESA. Trabalhou 
como Controlador Geral do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município de Japeri (PREVI-JAPERI), É membro efetivo do 
Conselho Fiscal do Nova Iguaçu Country Club (Biênio 2011/2012). 

  

sinAErj tem novos delegados 
sindicais na inB, Furnas, nova 
iguaçu e em Barra Mansa

O Sindicato dos Administradores no Estado do Rio 
de Janeiro possui quatro novos Delegados Sindi-

cais: Alexandre Siqueira é o novo Delegado Sindical 
na Eletrobras Furnas, Jorge Botelho nas Indústrias 
Nucleares do Brasil, o Professor Lobato na Cidade de 
Nova Iguaçu  e Juarez de Magalhães é o novo Delega-
do Sindical na Cidade de Barra Mansa. Conheça um 
pouco mais sobre eles:

Adm. Jorge de Sá Botelho
Trabalhou na Secretaria Geral da NUCLEBRÁS, 

onde passou por vários setores. Formou-se em 1987 pela 
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Mora-
es Júnior, e passou a Administrador por desvio de função 
em 1990. Em 1998, foi para a Superintendência de Pro-
dução da Empresa (INB), atuar no setor de Planejamento 
e Controle da Produção (PCP). Atualmente, trabalha nas 

fábricas de pó e pastilha da Superintendência para implantar a atividade de 
PCP. Foi Diretor da Associação de empregados e Coordenador do Conselho 
Deliberativo da mesma (AENB).

Adm. Juarez de Magalhães
Especialista em Gestão Orçamentária e Financeira do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em Políticas Públicas e 
Governo e em Treinamento de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos, Juarez é formado em Administração pela 
Faculdade de Ciências Administrativas de Barra Mansa 
(UBM). O novo Delegado Sindical de Barra Mansa atu-
almente trabalha como Consultor Especial para Assuntos 

Parlamentares no Gabinete da Deputada Inês Pandeló (PT).

Adm. Alexandre Arêas Siqueira
Formado pela Universidade Cândido Mendes, é 

empregado concursado da Eletrobras Furnas desde 
2006. Trabalhou no Sebrae/RJ, onde realizou trabalhos 
relacionados com a Cadeia Produtiva do Petróleo na 
Região Norte-Fluminense, Programa Brasil Empreen-
dedor, dentre outros. Pelo Senac Rio, capacitou muníci-
pes de Quissamã na área de qualidade no atendimento.

Prêmio Ministro Gama Filho 2011
Gestão em saúde pública é o tema da edição 2011 do Prêmio 

Ministro Gama Filho. Criado pela Escola de Contas e Gestão do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - ECG/TCE-RJ, o 
concurso de monografias irá premiar os três melhores trabalhos sobre 
o tema e que abordem um dos seguintes tópicos: “Estratégia Saúde 
da Família: Êxitos e Dificuldades na Implementação”; “Serviço de 
Atendimento Pré-Hospitalar Fixo: Modelos de Atenção e de Gestão”; 
“Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde: Efetivação em Nível 
Estadual”; “Planejamento em Saúde: Desafios para sua Implanta-
ção”. As monografias podem ser realizadas individualmente ou por 
dois participantes em co-autoria e devem ser entregues até o dia 3 de 
junho na Escola de Contas e Gestão. O primeiro colocado receberá 
R$ 8.000, o segundo será contemplado com R$ 5.000 e o terceiro R$ 
3.000. Pode concorrer ao prêmio qualquer pessoa residente e domi-
ciliada em território brasileiro, de qualquer nacionalidade e formação 
superior em qualquer área do conhecimento.

Informações: www.ecg.tce.rj.gov.br

Bolsas para Pós-graduação na Alemanha
O DAAD, associação que promove o intercâmbio acadêmico 

e científico entre o Brasil e a Alemanha, recebe até o dia 31 de ju-
lho inscrições para o Programa de bolsas de estudo para o curso de 
“Master in Public Policy and Good Governance - PPGG”, na Alema-
nha. Para participar é preciso ser graduado em administração, possuir 
rendimento acadêmico de excelência e ter conhecimento de inglês. O 
objetivo do programa é capacitar seus alunos a formular e gerir políti-
cas públicas e de boa governança. Após a conclusão do curso, os pós-
graduados receberão a titulação Master, que é obtida na conclusão de 
cursos com dois anos de duração, focados em pesquisa e concluídos 
através de dissertação e que podem ser reconhecidos no Brasil como 
mestrado. Os benefícios concedidos são uma bolsa mensal de 750 
euros, ajuda de custo para passagem aérea, concedida na Alemanha, 
curso preparatório de Alemão e seguro-saúde.

Saiba mais sobre o programa no site: rio.daad.de

Prêmio para Micro e Pequenas Empresas
As inscrições para a edição 2011 do o Prêmio MPE Brasil – 

Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas podem 
ser feitas até o dia 15 de agosto.  Realizado pelo SEBRAE, Gerdau, 
Firjan e Programa Qualidade Rio, o Prêmio tem por objetivo desen-
volver as MPEs, incentivando o uso de ferramentas de gestão, pro-
porcionando com isso a melhoria da competitividade e, consequente-
mente, a melhoria nos resultados, produtos e serviços.

Para conhecer o regulamento acesse o site: www.premiompe.
sebrae.com.br

IX Encontro Regional Sudeste de Estudantes de Administração
“Administração: o tema do nosso tempo” é o assunto central do 

EREAD Rio 2011, que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho. 
Além das palestras, serão realizados workshops, mini-cursos, deba-
tes, apresentações e atividades culturais.

Inscrições e informações: www.ereadrio2011.com.br

VII Congresso Mundial de Administração
A sétima edição do Congresso Mundial de Administração será 

na Itália, tendo como tema central “O mundo do trabalho: uma visão 
prospectiva da Administração”. Os organizadores do evento ainda 
não divulgaram a data oficial, mas a previsão é que o Congresso seja 
realizado em outubro ou novembro deste ano.

As pré-inscrições podem ser feitas através do e-mail: congresso-
mundial-fia@crars.org.br

Jornal do AdministradorJunho e Julho de 2011
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Um dos fatores que atraem os jo-
vens para o curso de Administra-
ção é, sem dúvida, a grande oferta 
de emprego. Afinal, que empresa 

não necessita de um profissional para admi-
nistrar e organizar sua produção financeira? 
O profissional formado nesta área é capaz 
de atuar nos mais diversos e diferentes seg-
mentos profissionais. Esse é o caso de Virgí-
lio André Ramos Leocádio, atual Gestor de 
Atendimento da CCR Ponte, concessionária 
que administra a Ponte Presidente Costa e Sil-
va, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói. 
Desde 1995 na empresa, ele atua como uma 
espécie de Gerente Geral, liderando os pro-
cessos de Atendimento Médico, Mecânico, 
Arrecadação e Teleatendimento e o processo 
de Manutenção e conservação da Rodovia. 
Conheça mais um pouco do dia a dia deste 
profissional e saiba como o curso de Admi-
nistração o ajudou a entender o processo de 
gestão de uma grande empresa. 

Quais são as suas principais atividades 
na sua função de Gestor?

Virgílio Ramos: A principal função do 
Gestor é garantir que todas as pessoas lide-
radas estejam imbuídas do Negócio da Em-
presa e que, para atingir os mesmos, elas 
estejam motivadas e valorizadas. A nosso 
empresa é uma empresa que valoriza as pes-
soas, valoriza a prata da casa, sendo eu um 
grande exemplo disso, saindo de motorista 
para a alta Direção da empresa. Considero 
a minha empresa excelente, por valorizar al-
guns aspectos, como Plano de Cargos e Salá-
rios, benefícios compatíveis com o mercado, 
Previdência Privada, Participação nos lucros, 
Academia no local de trabalho, ginástica la-
boral, entre outros.

Como um Administrador consegue 
cuidar do fluxo e minimizar os transtornos 
naturais ocorridos diariamente na Ponte 
Rio-Niterói?

A minha formação em Administração 
com especialização em Gestão de Rodovias 
e Docência do Ensino Superior, somadas a 
minha experiência adquirida ao longo desses 
16 anos e a teoria aprendida na graduação 
e pós graduação, me ajudaram a conduzir a 
empresa a resultados surpreendentes. Posso 
citar alguns números que ajudei a construir 
como 60% de redução no número de mortes 
na Rodovia, aumento na capacidade da via 
em 33% com o acréscimo da quarta faixa e 
consequentemente a redução drástica de aci-
dentes com motociclistas na via em 62% após 
a implantação da quarta faixa de rolamento, 
além da melhora em 22% no tempo de tra-

vessia da Ponte no horário de rush da manhã. 
Para conseguir atingir esses resultados, posso 
citar o Business Plan – Plano de Negócio e o 
PDCA (plan - planejar, do – fazer/executar, 
check - checar e action - agir) como uma das 
principais ferramentas utilizadas para o ali-
nhamento e identificação do problema e com-
prometimento de todos na solução. 

Existe algum projeto que vise diminuir 
os congestionamentos na ponte nos horá-
rios de pico e nos finais de semana?

Existem sim alguns projetos para miti-
gar os transtornos causados diariamente no 
trânsito da Ponte. Os principais projetos são 
a ligação da Ponte com a Linha Vermelha, 
através de uma alça na saída da Ponte sen-
tido Rio de Janeiro ligando a Linha Verme-
lha, diminuindo os transtornos diários, e um 
mergulhão em Niterói próximo ao moinho 
Atlântico e Praça Renascença na entrada da 
Jansem de Mello, facilitando o trânsito no 
entorno dos acessos à Ponte. Essas são me-
lhorias de Engenharia de Trânsito, vale des-
tacar que, para melhorar o trânsito ao longo 
desses anos, a CCR Ponte implantou diver-
sos mecanismos de segurança, como 148 
Semáforos ao longo da Ponte para orientar 
aos motoristas as faixas que por advento de 
um problema possam estar interditadas, 15 
Painéis de Mensagens Variáveis ao longo 
da Ponte e acessos no intuito de orientar os 
motoristas sobre as condições de trânsito e 
20 Mini Painéis de Mensagem Variável para 
orientar e direcionar o fluxo de veículos na 
Ponte. Além destes dispositivos de segurança 
na Rodovia, temos alguns canais de comuni-
cação com os usuários, como o Disque CCR 
Ponte, que funciona 24 horas por dia, através 
do telefone 2620-9333 e o Site da Rodovia, 
que fornece informações sobre o trânsito, po-
dendo o usuário verificar as imagens ao vivo 
da Rodovia.

A manutenção e conservação que a 
Ponte recebe são as devidas para o seu 
tempo de existência?

A Ponte foi inaugurada em março de 
1974, após esses 37 anos de vida, podemos 
garantir que ela está firme como uma rocha. 
O projeto de manutenção e conservação da 
Ponte hoje é referência no país e no mundo, 
sendo destaque em alguns renomados órgãos 
de engenharia, como o Crea, e referência 
para novas construções de ponte no Brasil e 
no mundo, como no caso da maior ponte do 
mundo que fica na China e que foi projetada 
e construída e montado o seu projeto de ma-
nutenção após varias visitas à Ponte e pales-
tras na China.

Fale-nos sobre futuros projetos pro-
fissionais.

Meu novo projeto profissional está em 
andamento, já que após todos esses anos de 
dedicação na Ponte, estou em fase de trans-
ferência para assumir a Gestão da Rodovia 
Presidente Dutra – CCR NovaDutra. Este é 
um grande desafio profissional, já que esta-
mos falando do principal corredor viário do 
País, onde circula boa parte do PIB brasileiro. 
Espero poder contribuir com a minha experi-
ência na Ponte e acadêmica para abrilhantar 
ainda mais esta empresa.

Registre aqui a sua mensagem aos 
Administradores e estudantes de Admi-
nistração que pretendem seguir o sucesso 
dos seus passos.

Para os meus amigos Administradores e 
futuros Administradores, deixo aqui uma men-
sagem: a carreira de Administrador é sensacio-
nal e fascinante, porém, lembro que não é nada 
fácil neste mercado competitivo sobreviver e 
se destacar. Se me permitem, gostaria de su-
gerir algumas coisas que nós Administradores 
não podemos deixar de ter e fazer: precisamos 
estar sempre atualizados e antenados com as 
novidades do mercado tão mutável, precisa-
mos ser constantemente inovadores e, por fim, 
não parem de estudar, estudem e se atualizem 
sempre, pois o Saber não ocupa espaço. Levo 
este aprendizado em tudo que faço. O CHA está 
sempre presente nas minhas falas, por isso não 
poderia deixar de mencioná-lo: Conhecimento, 
Habilidade e ATITUDE, sem este último não 
adiantaria ter muito conhecimento, grandes ha-
bilidades e não ter nenhuma atitude.

Administração é a principal base de Virgílio Ramos em seu trabalho na Ponte Presidente Costa e Silva

Para Virgílio, conhecimento, 
habilidade e atitude 

são imprescindíveis aos 
Administradores
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“Antes de tudo, uma comparação: o piso salarial dos Engenheiros é 
atualmente de 8,5 salários mínimos (atualmente R$ 540 x 8,5 = R$ 
4.590,00). Malgrado as óbvias responsabilidades técnicas de um 

engenheiro, não se entende que as funções de um administrador não re-
queiram o mesmo nível de responsabilidade sobre uma empresa, tanto 
sobre a gestão de pessoas, finanças, material e tecnologia. A utilidade 
de um administrador é de espectro amplo, sendo necessário não só em 
áreas técnico-científicas quanto em funções cotidianas, em pequenas, 
médias e grandes empresas, em funções burocráticas quanto de gestão.

A ausência de um piso salarial geral para os Administradores pro-
duz muitas distorções por todo o Brasil. A Lei Federal nº 4.769/65 que rege os administradores 
não estipula um piso específico. Alguns estados brasileiros estipularam um piso para adminis-
tradores não inferior a 2,5 mil, como por exemplo, o Estado de Goiás, enquanto o Estado do Rio 
de Janeiro ofereceu uma pífia majoração, dos antigos R$ 1.484,58 para R$ 1.630,99.

O CFA discutiu em plenária várias vezes se o piso salarial deveria ficar entre 3 a 8 salários 
mínimos, enquanto a Federação Brasileira dos Administradores defende o valor de R$ 2.917,00.

O uso do salário mínimo como fator multiplicador, sendo como é uma decisão federal, é 
um critério de fácil entendimento e aplicação. Entendo que a classe deveria focar sua atenção 
em um piso básico de no mínimo 5 salários mínimos: 5 x 540,00 = R$ 2.700,00. Este é um valor 
compatível com o status das PME e pode ser negociável em empresas maiores, permitindo que 
exista um critério estável para negociação salarial, tanto individualmente quanto em grupo.”

Adm. Antonio Azevedo

“Eu ainda não 
posso opinar 
sobre o cor-

reto, mas .... Estou 
no primeiro ano 
de meu curso ain-
da, e creio que R$ 
1600,00 não é um 
mau salário para 
iniciante, uma por-
que até mesmo os 

graduados têm seu tempo de experiência 
para conhecer e participar da área de atu-
ação, então.... Acho razoável sim, porém, 
após a experiência, você próprio vai buscar 
o que deseja! Eu mesmo pretendo chegar ao 
cargo de Diretor de Recursos Humanos, mas 
existe uma longa caminhada pra isso, come-
çando por encontrar um trabalho, já que es-
tou disponível para o mercado de trabalho.”
Marcelo Washington Carriel (estudante)

A Lei 5.950/2011 oficializou no Estado do 
Rio de Janeiro o salário mínimo do ADMI-
NISTRADOR em R$ 1.630,99. Considerando 
a importância e a atual valorização da profis-
são, qual deveria ser o salário mínimo justo 
para essa categoria profissional. Por quê? 

No final de 2009, ocorreu uma grande conquista para os Administradores: a instituição do piso salarial 
para a categoria no Estado. Vitória essa, aliás, obtida em decorrência de muita luta e forte atuação 
política do SINAERJ. Esse ano, graças ao precedente aberto pelo Sindicato, um novo piso salarial foi 

estabelecido: R$ 1.630,99. O valor ainda está longe do ideal, ainda mais em razão das imprescindíveis e vitais 
funções desempenhadas pelos Administradores. Por essa razão, o SINAERJ procurou Administradores e 
estudantes para saber o que acham sobre o assunto. Saiba o que eles responderam:

“Não desme-
recendo as 
outras cate-

gorias e nem desme-
recendo os trabalha-
dores que recebem o 
Salário Mínimo no 
Rio de Janeiro, acho 
que o Piso para a 

Categoria dos Administradores deveria 
girar em torno de R$ 2.500,00. Por que 
este valor? No meu entendimento algo 
em torno de 4 vezes o valor do Salário 
Mínimo do Estado, tanto pelo tempo 
de estudo, tanto pela responsabilidade 
da profissão do Administrador.”

Adm. Sebastião Alonso Pereira

“Considerando 
a relevância 
do profissional 

em cargos de gestão/
administração, a boa 
formação do Admi-
nistrador e atividades 
e funções de decisão 
- julgo como um sa-
lário mínimo (piso 
salarial) adequado 

próximo de R$ 3.000,00. Ainda assim, é 
um salário mínimo baixo para gestores e 
administradores, porém, sabe-se que grande 
parte dos que recebem 2 a 3 salários míni-
mos em administração, muitas vezes exer-
cem funções de Assistente Administrativo, 
o qual, na minha opinião, não necessitaria 
de um profissional com Bacharelado em Ad-
ministração. Um gestor e um administrador 
devem ser remunerados adequadamente, 
justamente para que não sejam corrompi-
dos. Agora, o fato é que muitos que exercem 
funções nesse campo não estão devidamen-
te qualificados para o exercício do cargo, e 
o que os mantém lá, justamente é o salário, 
que nesses cargos costuma superar em mui-
to o piso que propus de R$ 3.000,00. Sou 
favorável a uma boa remuneração a todo e 
qualquer profissional, desde que exerça sua 
função com responsabilidade, resultado e 
formação apropriada. O que nem sempre 
acontece na gestão pública e privada.”

Adm. Derli Luís Angnes
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Celebrar convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho, 
que visem melhorias de remuneração e condições profissionais 
para a categoria, suscitando dissídios se for o caso, bem como 

acompanhando o cumprimento destes, é uma das prerrogativas do SI-
NAERJ. Acordo Coletivo de Trabalho é um documento de cunho legal 
firmado entre uma entidade sindical laboral e uma empresa.

Assim sendo, para cumprir a sua missão de defender os direitos e 
interesses dos Administradores, o SINAERJ, atualmente, participa das 
lutas e campanhas salariais (2011/2012) de inúmeras empresas, dentre 
elas: Eletrobras, Eletronuclear, Furnas e Emater, que possuem maio 
como data-base. Em julho entrará em negociação com a CPRM (Com-
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais) e, em novembro, com a INB 
(Indústrias Nucleares do Brasil). Além destas, o SINAERJ também 
celebra acordo com a CEDAE e, no presente momento, o Sindicato 
está em fase de retomar as negociações com a Emgepron e, em breve, 
entrará em negociação com a EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Foi sancionada pelo Governador Sérgio Cabral, no dia 13 de abril 
de 2011, a Lei 5.950, que dispõe sobre a remuneração mínima de 
algumas categorias profissionais no Rio de Janeiro, dentre elas a 
dos Administradores. Em vigor desde a data de publicação e com 

efeitos produzidos a partir de 1 de abril, a Lei determina que o piso salarial 
dos Administradores de empresas seja R$ 1.630,99.

O valor será aplicado aos trabalhadores que não tenham o piso salarial 
definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O dispos-
to na Lei não será aplicado aos servidores públicos municipais.

Assim sendo, foi revogada a Lei 5.627, na qual ficou instituído para os 
Administradores o valor de R$ 1.484,58, obtido graças a uma forte atuação 
do SINAERJ. A atuação do Sindicato para instituição de um salário mínimo 
para a categoria, determinado na Lei 5.627, foi uma conquista histórica, pois 
depois da iniciativa e luta do SINAERJ os Administradores do Rio de Janei-
ro passaram a ter um parâmetro, fato que antes não existia. Afora isso, essa 
vitória abriu precedentes para novas deliberações sobre o assunto, como a 
recente sanção da Lei 5.950.

O novo valor ainda está longe do ideal que a categoria merece, mas a 
busca por uma remuneração justa é, e sempre será, uma das lutas do SINA-
ERJ em prol dos Administradores.

A Diretoria do Sindicato dos Admi-
nistradores no Estado do Rio de 
Janeiro (SINAERJ) vem, através 

deste artigo, colocar os profissionais de Ad-
ministração a par da situação do Projeto de 
Lei 7280/10. É do conhecimento de todos 
os esforços envidados pelo nosso Sindicato 
e pelos Administradores, que participaram 
por meio de envio de e-mails ao deputado 
autor do projeto e ao SINAERJ, para que 
tal proposta absurda não fosse aprovada.

Pois bem, o Projeto, que tinha o ob-
jetivo de permitir que os diplomados em 
cursos superiores de Tecnologia, Mes-
trados e Doutorados em Administração 
tivessem direito ao exercício irrestrito da 
profissão de Administrador sem a neces-
sidade do bacharelado em Administra-
ção, foi arquivado nos termos do Artigo 
105 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. 

novo piso 
salarial dos 
Administradores 
do rio de janeiro

Direitos dos trabalhadores são 
assegurados nos Acordos Coletivos

Projeto de Lei 7280/10 e
o iminente fim do perigo

Ao que tudo indica a proposição não 
será desarquivada, já que o prazo para 
solicitar o desarquivamento termina no 
dia 15 de agosto e o pedido só pode ser 
feito pelo autor da proposição, que já não 
é mais deputado, e assim sendo, não pode 
solicitar o desarquivamento.

O SINAERJ estará sempre atento 
para que propostas como essa e outras 
que descaracterizem a profissão de Ad-
ministrador e fujam aos interesses da ca-
tegoria não sejam aprovadas, reiterando 
assim o seu compromisso de representar 
os Administradores e lutar pela defesa 
dos direitos e interesses da categoria. 

Edson Machado, à esq., durante a assinatura do ACT 2010/2011 com a INB
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Em quais instituições você 
atuou?

No Nordeste, participando inten-
samente na efervescente vida política, 
atuava na Sudene e também no proje-
to especial do Movimento de Cultura 
Popular, patrocinado pelo progressista 
Governador Miguel Arraes.

De que forma a Ditadura afetou 
a sua vida profissional e sua partici-
pação política em prol da democra-
cia?

Advindo o golpe militar, que feriu 
mortalmente as esperanças inovadoras 
destas entidades, passei, bem como a 
maioria dos outros militantes, a sofrer 
perseguições nos ambientes de traba-
lho e na circunvizinhança, chegando 
até a detenção policial para averigua-
ção. Em 1969, retornei ao Rio, minha 
cidade natal, deixando para trás os vín-
culos estabelecidos no Nordeste, tendo 
em vista o abortamento da atuação pro-
gressista. Aqui, atuei como profissional 
em Sindicato e, depois, na Administra-
ção Municipal do Rio de Janeiro, na 
área de saúde.

Quais princípios foram adota-
dos a partir dessas atuações?

Sem dúvida, a vivência e a atu-
ação na Administração pública, em 
momentos progressistas do nosso País, 
alicerçaram solidamente os meus prin-
cípios em prol da cidadania e da cole-
tividade. Admitir que uma sociedade 
progressista requer, por primordial, a 
organização da classe trabalhadora e 
dos demais movimentos sociais e se 
engajar, atuando nessa direção, passou 
a ser o meu modus vivendi, ao longo 
dos tempos.  

Quais cargos você já ocupou no 
SINAERJ e em quais períodos?

Associei-me ao SINAERJ no ano 
de 1984, tendo, desde então, partici-
pado de algumas atividades, com um 
grupo de Administradoras, junto com 
mulheres militantes de outras catego-
rias. Nesta ocasião, foi organizado o I 
Encontro Informal da Mulher Adminis-
tradora, em janeiro de 1986, no SIN-
TAERJ (atual SINAERJ), bem como 
integrei a delegação que participou do 
I Encontro Nacional da Mulher Traba-
lhadora da CONCLATI em São Paulo. 
Por razões de ordem particular, afastei-
me da militância no SINAERJ, retor-
nando apenas em 2003, eleita como ti-
tular do Conselho Fiscal. Em 2006, fui 
eleita como Diretora Financeira, sendo 
reeleita para o triênio 2009/2011, cargo 
que atualmente exerço. 

Quais os principais pontos que 
você destaca de sua atuação na Dire-
toria Financeira?

Assumindo a Diretoria Finan-
ceira, em 2006, gerindo o SINAERJ, 
em consonância com meus pares da 
Diretoria, com metas definidas de de-
sembolso, já, naquele ano, atingiu-se o 
almejado superávit, o que veio a pos-
sibilitar investimentos em prol da ca-
tegoria. Cuidou-se da manutenção do 
nosso antigo patrimônio imobiliário, 
que se consubstancia nas várias salas 
da sede da Avenida Treze de Maio, nº 
13, bem como foram adquiridos novos 
computadores, modernizando o maqui-
nário.

O SINAERJ viveu tempos de-
sagradáveis onde os déficits anuais 
eram constantes. Desde quando os 
superávits começaram a aparecer e 
por que tudo isso se deu?

O SINAERJ apresentava um qua-
dro deficitário significativo na década 
de 2000. No entanto, a partir de 2003, a 
Diretoria implementou fortes medidas 

para ampliar a arrecadação financeira 
e grande austeridade nos desembolsos 
cotidianos. Nesta ocasião, como mem-
bro do Conselho Fiscal, acompanhei 
este salutar esforço e as medidas de 
contenção adotadas, tendo analisado e 
aprovado as prestações de contas, as 
quais foram, em tempo, também apro-
vadas em assembleia pelos Administra-
dores associados. 

Quais foram os últimos investi-
mentos em patrimônio material fei-
tos pela atual diretoria do sindicato e 
o que eles representam para o desen-
volvimento da entidade?

Já em 2008, saneadas as finanças, 
foi possível investir na aquisição de um 
veiculo que veio, sobremaneira, facili-
tar as ações sindicais em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, bem como na aquisi-
ção de salas comerciais nas cidades de 
Teresópolis, Campos dos Goytacazes 
e Volta Redonda, onde se instalaram e 
foram inauguradas as sub-sedes no in-
terior, assim, alcançando o melhor con-
tato com os Administradores em toda a 
área territorial. 

Dizem que a sua austeridade é 
um dos principais fatores que con-
tribuem para a serenidade financei-
ra no Sindicato. Fale-nos um pouco 
sobre isso.

A gestão financeira, enxuta, tem 
propiciado a melhor arrecadação e o 
ideal desembolso dos recursos, uma 
vez que, o SINAERJ conta com dois 
excelentes empregados (Hebert e Fá-
bio), que conhecem, em detalhes, o dia 
a dia da entidade e buscam, sempre, 
com competência, minimizar os gastos 
e maximizar as entradas. A Diretoria 
composta por Diretores responsáveis e 
cônscios da enorme responsabilidade 
que a categoria lhes outorgou, colabo-
ra primordialmente para que tal gestão 

seja exitosa, tomando as melhores e 
mais econômicas decisões.

Em sua opinião, a participação, 
trabalhos em prol do crescimento, 
luta pelo desenvolvimento e exemplos 
na busca pela credibilidade são as 
principais marcas da atual diretoria 
do SINAERJ? Por quê?

Cônscia da enorme responsabili-
dade social, qual seja, a defesa intransi-
gente dos interesses dos trabalhadores, a 
Diretoria do SINAERJ atua, prioritaria-
mente, auscultando suas reivindicações 
na própria base. Em suas manifestações 
nas redes sociais e em seus veículos de 
comunicação procura demonstrar a im-
portância da participação, bem como a 
necessidade de sua conscientização so-
bre os direitos dos Administradores. A 
partir daí, tenta ampliá-los, atuando nas 
discussões em seus acordos coletivos, 
elaborando pautas progressistas. Atuan-
do também junto aos atuais estudantes 
de Administração, pretende demons-
trar-lhes tal importância, além de lhes 
garantir a credibilidade alcançada pelo 
Sindicato nos 34 anos de sua existência 

Registre aqui a sua mensagem 
aos Administradores do Estado do 
Rio de Janeiro.

Aos Administradores, conclamo 
que acreditem em suas entidades, quer 
seja o sistema CFA/CRA, bem como 
os Sindicatos. Unam força, participem 
intensamente das mesmas, pois ape-
nas a consciência profissional levará a 
nossa categoria a usufruir do respeito 
da sociedade. O SINAERJ vem, nos 
últimos anos, pugnando pelos direitos 
inalienáveis dos Administradores pre-
vistos na Lei nº. 4.769/1965, mas, para 
ele ser forte se faz necessário que os 
profissionais se aproximem e se sindi-
calizem. Venham nos visitar em nossa 
sede ou sub-sedes.

Competência e austeridade são as 
principais marcas da Diretora Financeira
Dirce Beltrão conta como sua vivência no movimento progressista ajuda a administrar as finanças do Sindicato

Associada ao SINAERJ, desde 1984, 
quando, em 2003, passou a integrar sua 
Diretoria, Dirce Beltrão vem atuando de 

maneira firme e segura. Está sempre envolvida 
em todos os assuntos que cercam o Sindicato e 
disposta a atuar em defesa dos interesses dos Ad-
ministradores no Estado do Rio de Janeiro. Tal 
postura, considerada por muitos como austera, se 
justifica por um passado de militância onde, des-
de muito jovem, participou da efervescente vida 

política de Recife (PE), cidade onde, em 1966, 
concluiu o curso de Administração Pública na 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Foi nesta mesma década que Dirce, formada 
também em Letras, foi aprovada em Concurso 
Público, passando a ser Servidora Federal da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene). Para a felicidade do Sindicato, e, 
consequentemente, dos Administradores do Rio, 
Dirce decidiu voltar à sua cidade natal (RJ), fato 

que ocorreu em 1969. Trazendo na bagagem a ex-
periência adquirida em projetos especiais como o 
Movimento de Cultura Popular, patrocinado pelo 
progressista Governador Miguel Arraes, Dirce, 
no Rio de Janeiro, em seu retorno, trabalhou em 
sindicato e também na Secretaria Municipal de 
Saúde. Nesta entrevista, a atual Diretora Finan-
ceira do SINAERJ detalha os passos da sua car-
reira profissional e revela como é administrar um 
Sindicato como o SINAERJ.  

Dirce Beltrão
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