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SINAERJ diz não ao nefasto
e Lei que ameaça
Administradores
SINAERJ manifesta repúdio ao Projeto de Lei que permite que diplomados em cursos superiores em Tecnologia, Mestrados e Doutorados em Administração possam
exercer a profissão de Administrador de forma irrestrita
(EDITORIAL - Pág.3)

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

por meio do acréscimo das alíneas “d”,”e” e “f” o artigo 3º
da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, que regulamenta o exercício da profissão de Administração.

PROJETO DE LEI No 7.280, DE 2010

De acordo com a iniciativa, poderiam exercer a profissão
de Administração:

Acrescenta alíneas d,e e f o artigo 3º da Lei nº 4.769,
de 9 de setembro de 1965, que regulamenta o exercício
da profissão de Administração para permitir aos diplomados em cursos superiores de Tecnologia, Mestrados e
Doutorados em Administração o exercício da profissão.

- os diplomados em curso superior de Tecnologia em
Administração reconhecido pelo Ministério da Educação;

Autor: Deputado ÁTILA LIRA

I – RELATÓRIO

- os portadores de diploma de Mestre ou de Doutor
em Administração obtido no País, em curso de pósgraduação strictu sensu reconhecido pelo Ministério da
Educação;

O ilustre Deputado Átila Lira apresentou o Projeto de
Lei em epígrafe, com o objetivo de permitir aos diplomados em cursos superiores de Tecnologia, Mestrados e
Doutorados em Administração o exercício da profissão,

- os portadores de diploma de Mestre ou de Doutor em
Administração obtido no exterior, devidamente revalidado na forma da legislação em vigor.

Relator: Deputado GERALDO PUDIM

Departamento Jurídico
garante importantes vitórias
para Administradores
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Conselhos
Renovados

A

gendada para o dia 4 de janeiro, a cerimônia de posse dos
novos Conselheiros do CRA/
RJ contará com dois membros
da Diretoria do SINAERJ. O Presidente do
Sindicato, Edson Machado e o Diretor Adjunto Antônio Marcos estão entre os doze
eleitos, que compuseram a Chapa 1 que
venceu (com 6.152 votos) o processo eleitoral de 20 de outubro, em todo o Estado.
Na ocasião, também será eleito o novo Presidente do Conselho que substituirá Wallace de Souza Vieira.
Os novos Conselheiros terão mandato de quatro anos (2011 a 2014) e seguirão com a missão de difundir a carreira de
Administrador e promover a valorização da
profissão. Para isso, o Conselheiro eleito
Edson Machado tem como prioridade a fis-

Jornal do Administrador
calização: “Uma das bandeiras históricas
que nós do sindicato cobramos do CRARJ é a melhoria no processo de fiscalização do exercício profissional. Avalio
que muito ainda pode ser feito e vamos
priorizar nossa ajuda pensando ações que
revertam o grande número de profissionais de outras áreas que ocupam nossos
espaços.”

CFA
O Administrador Rui Otávio
Bernardes de Andrade venceu a eleição
e será o representante do Rio de Janeiro
no Conselho Federal de Administração
(CFA), tendo como Conselheiro Suplente
Dácio Antônio Machado de Souza, também Diretor Adjunto do SINAERJ.
O SINAERJ parabeniza os eleitos, bem como a todos os Administradores que participaram da eleição, e deseja
que essa gestão contribua para o fortalecimento, desenvolvimento e valorização
da categoria dos Administradores.

Conselheiros eleitos - CRA-RJ
Titulares
Antonio Rodrigues de Andrade
Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Edson Fernando Alves Machado
Marcus Vinicius de Seixas
Paulo Cesar Teixeira
Wallace de Souza Vieira

Suplentes
Jacaúna de Alcantara
Ernesto Alves Portugal
Antônio Marcos de Oliveira
Raul Leal Pádua
Miguel Luiz Marun Pinto
Francisco Carlos Santos de Jesus

Em palestra realizada pelo SINAERJ,
Administradores recebem dicas de
como passar em um concurso público
O SINAERJ deu continuidade ao Ciclo de Palestras gratuitas trazendo o tema
‘Como passar em concurso público’, de interesse de muitos Administradores. Fatores como estabilidade e altos salários são alguns dos motivos que levam milhares de
pessoas a sonhar com a carreira pública. Dezenas de Administradores
se reuniram no auditório do SINAERJ para ouvir a palestra ministrada
por Marcelo Corenza, da Academia
do Concurso. A iniciativa de realizar
esse Ciclo de Palestras demonstra a
preocupação do Sindicato com seus
associados, trazendo sempre temas
relevantes e que agregam conhecimento aos Administradores.
No auditório do SINAERJ,
Administradores assistem atentos a
palestra sobre concurso público
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Departamento
Jurídico do
SINAERJ obtém
vitórias em
ações para os
Administradores e
fortalece a categoria

P

or ser sabedor das necessidades dos seus associados, o SINAERJ mantém sua assistência jurídica atuante, cuja finalidade é
atender bem e oferecer todo o suporte.
Eficientes advogados estão semanalmente à disposição na Sede da entidade e, além de disponibilizarem todo
o auxílio necessário aos Administradores, também atuam de forma eficaz
em Pareceres e Consultorias para o
Sindicato.
O Jurídico do SINAERJ é composto por três competentes advogados: na área Trabalhista, o Dr. Odilo
Zanuzo dá plantões às 3ª feiras, das
13h às 17h. Já na área Civil, o Dr. Rodrigo Lopes Machado e o Dr. Cláudio
Rêgo Carvalho estão de plantão às 5ª
feiras, de 13h às 17h.
Importantes feitos para os sócios marcam a atuação do Jurídico.
Como exemplos: alegações de desvio de função, busca por equiparação
salarial e denúncias de danos morais,
além de diversas vitórias em ações individuais e coletivas.
Os interessados podem comparecer à Sede da instituição, na Av. 13
de Maio, 13 – 8° andar – Centro – Rio
de Janeiro, nos dias e horários expostos nesta matéria.

Departamento Jurídico

SINAERJ
Endereço: Av. 13 de Maio, 13 – 8° andar
Centro – Rio de Janeiro

Atendimento

Área Trabalhista - Dr. Odilo Zanuzo:
Plantões às 3ª feiras de 13h às 17h
Área Civil - Dr. Rodrigo Lopes
Machado e Dr. Cláudio Rêgo Carvalho:
Plantões às 5ª feiras de 13h às 17h
Mais informações: Tel.: (21) 2533-9847
ou 2262-3090

Visite o nosso Site: www.administradores.org.br

Novembro de 2010

Jornal do Administrador

Pelo respeito e valorização aos Administradores,
SINAERJ diz não a Projeto de Lei que
banaliza e esquarteja a profissão

O

Projeto de Lei do
Deputado Federal
Átila Lira, do Piauí,
que tem como relator o Deputado Federal do Rio de Janeiro Geraldo
Pudim, estipula que qualquer um,
graduado em cursos superiores de
tecnologia, mestrado ou doutorado
em Administração, tenha a possibilidade de exercer a profissão de
forma irrestrita. A proposta vem
na contramão da política de enriquecimento da profissão executada
pelo SINAERJ e significa o esvaziamento e a desvalorização dos
cursos de Administração das Universidades e Faculdades pelo País.
A entidade, sem se preocupar com modismos e com outras
questões que não a de busca pelo
fortalecimento da categoria, é a
única que vem, de forma veemente, se posicionando contra a emenda de alteração na regulamentação
da profissão. Em enquete neste
mesmo jornal (coluna “Administrando e Opinando”), e através da
experiência e conhecimento que

os diretores do SINAERJ têm dos
Administradores e do mercado
de trabalho, é que foi possível a
comprovação de que a medida não
agrada a grande maioria dos profissionais devidamente formados e
aptos a exercer a função de Administrador.
A eficaz regulamentação e
fiscalização da prática profissional
e a exigência de requisitos básicos para a inserção de alguém no
mercado de trabalho é recorrente
em todas as profissões (ocorre com
médicos, advogados, engenheiros etc.), e com a Administração
não poderia ser diferente. Esta é
a forma para se manter a qualidade dos que exercerão futuramente
funções estratégicas para o crescimento das empresas, instituições e
consequentemente do País. Quando falamos de Administração, estamos, sem exagero, falando de
desenvolvimento e de qualidade de
vida para a população, e isso, em
hipótese alguma, pode ser tratado
de forma desleixada, sem compromisso e responsabilidade.
Diretoria de Relações
Corporativas para Emprego
e Renda:
Adm. Julio Reis

Presidente:
Adm Edson Machado
Vice-Presidente:
Adm Reinaldo Antonio da Silva
Diretoria Financeira:
Adm. Dirce Beltrão
Diretoria Administrativa:
Adm. Orlando D´Almeida

Diretoria de Relações
Trabalhistas e Intersindicais:
Adm. Jair Carvalho Peixoto Jr.
Diretoria de Politicas Setoriais de Administração:
Adm. Heldon Barbosa
Diretoria de Comunicação:
Adm. Reginaldo S. de Oliveira

SEDE DO SINAERJ
Av. 13 de Maio, 13/8° andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20003-900. Tels.: (21)
2262-3090 e 2532-2387
Subsede Sul Fluminense:
Rua Quarenta, 8/1.302, Vila
Santa Cecília, Volta Redonda,
RJ, CEP 27260-200.

O Sindicato entende que
deixar as “amarras” de regulamentação da Administração assim tão
frouxas pode ser o primeiro passo
para um perigoso caminho sem
volta, e medidas no mesmo sentido
poderão futuramente ganhar força.
Esnobar a obrigação de se passar
por um longo e necessário processo
de aprendizagem, que foi durante
anos desenvolvido nas faculdades
por profissionais do meio acadêmico e do mercado, é no mínimo
um desrespeito a tanto tempo de
estudo e trabalho. Isso sem falar no
descaso que a aprovação da emenda representaria com os jovens que
sonham em um dia exercer a Administração e estão cursando uma
universidade ou com os que estão
lutando em difíceis e concorridos
vestibulares.
Principalmente pelos motivos aqui expostos é que o SINAERJ repudia veementemente,
o nefasto Projeto e torna público
que não medirá esforços no sentido de evitar que tal aberração seja
aprovada.

Subsede Norte Fluminense:
Rua Oliveira Botelho,
244/302, Centro, Campos,
RJ, CEP 28010-320

Blog:
www.administradores-rj.blogspot.com

Subsede Região Serrana:
Rua Lúcio Meira,330/304,
Centro, Teresópolis,
RJ, CEP 25953-007

JORNAL DO ADMINISTRADOR
Conselho Editorial:
Diretoria do Sindicato

Site:
www.administradores.org.br
E-mail:
sinaerj@administradores.org.br

Visite o nosso Blog: www.administradores-rj.blogspot.com

Twitter:
www.twitter.com/sinaerj

Assessoria de Comunicação
EPM Comunicação Ltda
Rua Alcindo Guanabara, 24,
sala 1109, Centro, RJ.
Tel.: (21) 2220-0583
Tiragem: 10 mil exemplares
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E n t r e

Administradoras desenvolvem projeto sobre cooperativa nas empresas

Idealizadoras do projeto
apresentado no VI Congresso
Mundial de Administração, a
professora da FGV Adriana
Garcia e sua aluna Amanda
Gusmão falam dos riscos
e vantagens do modelo de
cooperativa dentro das
empresas

U

m projeto apresentado por
duas Administradoras do Rio
chamou atenção dos participantes do VI Congresso Mundial de
Administração, realizado em Québec,
no Canadá. A professora da Unigranrio
e da FGV Adriana Garcia e a aluna do 4°
período de Administração da Fundação
Getúlio Vargas Amanda Gusmão foram
as idealizadoras do estudo que mostra
a implementação de um modelo de cooperativas dentro das empresas, onde
os funcionários passam a ser sócios ao
invés de simples empregados. Em visita
à Sede do SINAERJ, elas contaram detalhes do estudo, iniciado a partir da ideia
de Amanda, enquanto assistia ao documentário ‘Capitalismo, uma história de
amor’, de Michael Moore. Confira:

JORNAL DA UNEI: Qual é o grande diferencial desse modelo?
ADRIANA GARCIA Eu acho que o grande diferencial é a democracia dentro da
empresa. Nosso projeto fala da interação
que os funcionários podem ter, ajudando a
tomar decisões e tendo voz dentro da instituição em que trabalham.

O projeto de vocês é baseado na distribuição de lucros, conforme assegurado por algumas estatais aos trabalhadores, ou trata-se da questão da participação decisória
do funcionário no modelo administrativo?
ADRIANA: Nosso projeto parte da participação do funcionário que virou sócio da
empresa. A partir disso vem o lucro que é
repartido com todo mundo. É um lucro justo
e proporcional. Se o Presidente investiu 20%
na empresa e se um operador de máquina ofereceu o mesmo valor, eles vão receber a mesma coisa de lucro. Não importa a hierarquia.
Isso vai de acordo com a participação de cada
um na empresa. Assim como a divisão de lucros e dividendos, que existe nas estatais.
Além dos lucros, os funcionários que participam desse sistema também teriam participação nas despesas e nos prejuízos da
empresa?
AMANDA: Claro. Como o próprio projeto
explica: você escolhe se está disposto a correr esse risco e abrir mão dos benefícios para
participar desse projeto. Se der lucro, é lucro
para todos. Se der prejuízo, é prejuízo para
todo mundo. Isso independe do posicionamento hierárquico dentro da empresa.
Para que esse projeto seja aplicado à realidade atual brasileira, a legislação brasileira teria que mudar?
AMANDA: A lei brasileira não favorece o
cooperativismo. Não digo que esse projeto
hoje é inviável, até porque em toda lei há
brecha. Você pode mudar o contrato social
da empresa 500 vezes se for necessário. Por
exemplo: você é dono de uma empresa de
40 funcionários e deu a ideia dos funcionários virarem sócios, mas só cinco aderiram,
já que não é obrigatório. Então você muda o
seu contrato social, aumenta a quantidade de
sócios, e com isso vai aumentar o capital social, pois cada um vai ter um capital a investir, vai integralizar... E na hora de repartir vai
ter que repartir igual. A lei para virar oficialmente uma cooperativa, ela não ajuda. Mas
um PJ (pessoa jurídica)
normal pode funcionar dessa maneira, até
porque existe essa possibilidade de trocar o
contrato social. Se valer a pena para empresa
juntar uma quantidade
x de funcionários interessados nesse projeto
e trocar o contrato social, nada impede.

Adriana e Amanda
foram as idealizadoras
do projeto
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Wallace

Q

uando convidou o Presidente do
SINAERJ para fazer parte da chapa
que ia disputar o Conselho do CRA/
RJ, o atual Presidente do Conselho, Wallace de
Souza Vieira, não só queria eliminar qualquer
sinal de rixa existente entre as instituições
como também contar com a ajuda do Sindicato
para reconfigurar a política de fiscalização do
Conselho. Acordo firmado, restava aguardar
pelo resultado positivo nas urnas, dia 20 de
outubro. Eleitos com 73,61% dos votos, eles
se preparam para ocupar, a partir do dia 4
de janeiro de 2011 – data programada para
a posse –, a cadeira de novos Conselheiros.
Nesta entrevista, Wallace, que deixa o cargo de
Presidente do CRA, mas volta como Conselheiro
Titular na próxima gestão, conta, entre outras
coisas, o que ele espera dessa nova fiscalização
e avalia a importância da integração entre
Sindicato e Conselho para os Administradores
no Estado do Rio.
JORNAL DO SINAERJ: A chapa única do CRARJ foi composta por dois diretores do SINAERJ.
Edson Machado, Presidente do SINAERJ, tem o
entendimento de que isso é uma coalizão. Como
que o senhor entende isso e por que surgiu esse
convite?
WALLACE DE SOUZA VIEIRA: Eu sou uma
pessoa naturalmente compartilhada, tenho como
natureza esse foco. Lembro que eu fui dirigir uma
estatal e desenvolvi um modelo de Administração
totalmente compartilhada, uma estatal de âmbito
nacional, com culturas das mais diferentes. Bom,
então eu sou uma pessoa assim, isso é para
você entender. Hoje se fala muito no Brasil, na
Fundação Getúlio Vargas e no IBMEC, em gestão
de pessoas, pois eu introduzi na FGV aqui no
Rio, em 1997, a disciplina de Gestão com Pessoas,
você envolver essas multidisciplinaridades na
concepção de um único projeto. Ninguém é
dono de um saber e cada vez menos o mundo é
compartimentalizado, cada vez o mundo é mais
interdisciplinar, é multidisciplinar. Eu vejo o
Administrador como início, meio e destinação
de todos os projetos fundamentais do Conselho.
Nós temos um conjunto de instituições que
se integram solidariamente em favor do
Administrador. Então, eu vi o Sindicato e o
Conselho como essas duas ferramentas que
não podem ser dissociadas de uma proposta de
maior completeza, de atender o Administrador.
Cada qual, Sindicato e Conselho, são sub-partes
de um projeto de gestão destinado a dar maior
conforto profissional e social ao Administrador,
ambos são responsáveis pela inclusão pessoal,
profissional e social do Administrador. Foi um
convite que nasceu então, naturalmente, dentro
dessa visão que é minha por essência. É minha
profissionalmente e é minha socialmente.

Siga o sindicato no Twitter: www.twitter.com/sinaerj

v i s t a
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de Souza Vieira
Ao convidar o Edson a fazer parte do CRA foi
uma visão administrativa sua e uma estratégia
política?
A política permeia toda a sociedade. Você não pode
dizer que: “ah, político”, não. Se você diz que “ah,
político”, eu estou falando da política saudável,
você está respondendo erradamente. Houve
um foco político, houve um foco de políticas, de
trazer para direção do Conselho o Sindicato, com
cargo claramente de ativismo. Vice-presidência
de fiscalização e de registro: foi esse o cargo que
nós oferecemos ao Edson. Até porque, eu via de
vez em quando em alguns jornais da categoria,
que o Sindicato achava que nós fazíamos um
trabalho deficiente no campo da fiscalização. Eu
achei da maior importância oferecer essa Vicepresidência porque, não usando a estratégia de (o
ex-presidente Getúlio) Vargas, mas se o Sindicato
achava que nós fazíamos um trabalho ineficiente,
por que não trazer o Sindicato para me ajudar
a reconstruir, reconfigurar essa política de
fiscalização? Então, essa é uma das expectativas
que eu tenho articuladamente com o Sindicato:
duas instituições se ajudando mutuamente a ter
um desempenho mais competente nessa área.
Quando eu fiscalizo, eu não estou punindo não,
estou protegendo o emprego do Administrador e a
sociedade. Nós temos um comprometimento com
a sociedade. Quando eu vejo que uma empresa
grande entra em falência, eu logo me preocupo:
será que ela tinha Administradores nos cargos
estratégicos que são privativos ao Administrador
por lei? Não sei. Essa é uma boa pesquisa para
tese. Então, esse convite ao Sindicato tem esse
aspecto de políticas. Eu gosto mais da palavra
políticas do que política, que induz uma visão
mais ideológica. É uma visão estratégica de
políticas e interação entre os dois sistemas, o
sistema sindical e o sistema fiscalizador.
Qual a expectativa com relação a esse cargo que
o Edson vai ocupar, haja vista que o senhor no
passado via no Sindicato determinadas críticas
ligadas a fiscalização?
A minha expectativa é que o Sindicato, com os
saberes que ele domina na área sindical, esteja
na posse de uma ferramenta administrativa da
maior importância para, juntamente com outras
áreas internas, a gente ter sucesso na fiscalização.
O CRA hoje tem as condições e ferramentas
necessárias para que seja executada a tarefa de
fiscalização ideal?
Não, não tem. O CRA se apoia numa
coordenação de fiscalização. Internamente,
duas coordenações, uma para o universo de
Administração e finanças e, dentro dela, os
setores de pertinência, e outra, uma coordenação
de fiscalização, e dentro dela o setor. Olhando
essa modelagem organizacional, ela é boa. Eu
escrevi para o Conselho gratuitamente, eu
quero deixar claro que tentei montar um modelo
avançado, um modelo de gestão por competência,
é uma linguagem mais sofisticada hoje no mundo
da organização. Mas nesse instante, eu estou
elaborando um plano de trabalho para 2011
e nesse plano tem três projetos voltados para
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Presidente do CRA/RJ diz que
integração entre Conselho e
SINAERJ vai beneficiar os
Administradores no Estado
do Rio de Janeiro

fiscalização. Você me fez uma pergunta agora
da maior importância. Enquanto você fazia essa
pergunta eu estava pensando nesses três projetos
que eu tenho que apresentar até 31 de outubro, e
pensei o seguinte: por que não um só projeto que eu
posso até chamar de Plano Diretor de Fiscalização
e esses três projetos que hoje têm, eles passam a
ser sub-projetos de um Plano Diretor? E como
Plano Diretor de Fiscalização eu passo a rediscutir
a fiscalização com a chegada do Sindicato nesse
caso.
Como o senhor entende a questão da transparência
nos Sindicatos?
Eu li no Informativo Eletrônico do SINAERJ,
a entrevista com o Presidente Edson Machado,
cujo conteúdo gostei muito. Entro no site do
SINAERJ e vejo a transparência visibilizada lá.
Esse, para mim também, tem sido um estímulo
e, como eu sou uma pessoa sem agenda oculta,
eu tento trazer para a organização essa mesma
cultura. A transparência é uma vigência na minha
administração.
Como Presidente do Conselho, de que forma
o senhor vê a iniciativa do Sindicato, que tem
as suas finalidades específicas, mas desenvolve
a sua comunicação em favor não só dos
Administradores, mas também direcionada aos
estudantes de Administração?
Isso é da maior importância. O estudante de
Administração é o futuro Administrador.
Um grande problema que ocorre no mundo
da Administração, e eu posso comprovar
isso, porque desenvolvi, há uns seis anos, o
planejamento estratégico para o Conselho Federal
é que nesse planejamento estratégico, uma das
maiores dissonâncias que afeta o universo da
Administração é a falta de identidade profissional
entre o Administrador e a profissão. Visibilidade
da instituição é outra dissonância muito forte
e por isso eu vejo o Sindicato no caminho certo
quando foca, independentemente do seu objeto
social, no estudante como futuro Administrador.
No Conselho, eu criei uma assessoria de relações
acadêmicas, só para se relacionar com o estudante
de Administração. Aqui, nós temos estudantes de
Administração registrados. Não é obrigatório,
claro. Ele recebe carteira e, em decorrência disso,
tem gratuidade em tudo aqui dentro do Conselho.
Esta é uma forma de quebrar essa dissonância que
eu apontei. Nesse instante, nós estamos em fase de
inauguração para aumentar a democratização
da informação. Eu estou instalando uma rádio e
uma TV web para exatamente alcançar todo esse
universo da Administração. Então, vocês estão no
caminho certo.
Já que o senhor concorda que o SINAERJ está
no caminho certo, ter no CRA/RJ um conselheiro
como o Edson pode vir a contribuir para oxigenar
ainda mais o Conselho?
Mas é claro. Veja só: a vida é um processo de
mão dupla, de via dupla, não é? Essa presença
de Diretores do Sindicato ou pessoas indicadas
pelo Sindicato na composição do plenário do
Conselho Regional de Administração é da
maior importância para que as duas instituições

Visite o nosso Site: www.administradores.org.br

Wallace Vieira:
de Presidente
a Conselheiro
do CRA/RJ
trabalhem juntas em favor do Administrador.
A recíproca é verdadeira, nós estamos falando
de um sistema de mão dupla, de via dupla, da
mesma importância, quem sabe, na composição
da chapa do Sindicato. Mais adiante vamos
ter também pessoas do Conselho na chapa do
Sindicato. Isso é da maior importância, essa
interação democrática entre os dois sistemas,
questão de sistemas separados pelo objeto social,
mas integrados pelo objetivo que cada qual tem,
que é endereçado ao Administrador. Quando eu
pensei na interação entre essas duas instituições,
meu foco passou exatamente por fazer interagir
esses dois universos que são saberes, cada
qual tem seu saber na área sindical e o outro
saber na área da fiscalização. O sindicato não
fiscaliza, nós fiscalizamos, mas o Sindicato pode
contribuir junto para que isso aconteça, não só
no Conselho, mas como lá, também no Sindicato,
em posição que se discutirá mais adiante. Mas
isso tudo nasceu na minha cabeça aqui dentro, e
eu submeti ao plenário, o plenário aprovou e eu
fui em frente.
Qual a mensagem que o senhor registraria aqui
aos Administradores do Estado do Rio de Janeiro?
Eu quero ter a ousadia de achar que eu estou
falando também, até tentando interpretar os
sentimentos do Sindicato, que com essas duas
instituições integradas, conjugadas, nós temos
tudo para fazer, possibilitar e contribuir para o
Administrador com o maior nível de integração
no mercado de trabalho, integração à academia,
interagir e integrar à academia e o mercado.
O mercado e a academia, pela interação que
nós temos falado de educação continuada, por
exemplo. Esses centros de educação continuada
não são do Conselho, são da categoria. O
Sindicato e o Conselho vão utilizar isso
porque o beneficiário é um só, é o mesmo que
é sindicalizado e é o mesmo que é registrado.
Então, essas duas instituições integradas,
fortemente integradas, quem sai ganhando é
o Administrador. Nós temos grandes eventos
a ocorrer no Estado do Rio de Janeiro. Copa
do Mundo e Olimpíadas são megaeventos
que vão precisar do Administrador no campo
da logística, da administração financeira, no
campo da organização, no campo dos recursos
humanos... São eventos que vão deixar rastros
positivos. Não há País desenvolvido sem
Administração e o papel de um conselho, o
papel de um sindicato no nosso Estado é da
maior importância.
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Você é a favor que profissionais de outros ramos sejam
considerados Administradores pelo simples fato de concluírem
cursos superiores de tecnologia, mestrado e/ou doutorado?
Um projeto de lei
(n°7.280, de 2010 – 13/05/2010)
de autoria do Deputado Federal
pelo Piauí, Átila Lira, do PSB e
que tem como relator o Deputado Federal Geraldo Pudim (PRRJ), tem como objetivo permitir
aos diplomados em cursos superiores de tecnologia, mestrado e
doutorado em Administração, o
exercício irrestrito da profissão.

Na justificativa, o autor informa que sua intenção é ampliar
o mercado para profissionais
que estão sendo qualificados
em cursos que não existiam na
época em que a profissão foi regulamentada. O SINAERJ procurou saber qual a opinião de
alguns Administradores sobre
a questão. Confira o que eles
responderam:

Sebastião Pereira é Assistente do Superintendente
Financeiro da Eletrobrás.

“

Sou extremamente contra. Vou dar um
exemplo: ao procurarmos um médico para
tratarmos de um problema de saúde, se
soubéssemos que seríamos atendidos, não
por um especialista, mas por um similar, certamente
ficaríamos indignados. Isto se dá com qualquer
profissão, médico, advogado, Administrador e
todas as outras. Todos os Sindicatos são de extrema importância na vida dos
trabalhadores de classe, e o dos Administradores não poderia ser diferente.
O Sindicato, no meu entendimento, tem que atuar para assegurar o direito
de trabalho do profissional daquela profissão, bem como auxiliá-lo para que
o mesmo consiga cumprir fielmente a sua profissão, além de proporcionar
uma troca de experiência entre seus Associados, através de palestras, cursos,
encontros e similares para engrandecê-los profissionalmente”.
Leonardo Rodrigues está no 6° período de
Administração na Univ. Candido Mendes.

“

Estes profissionais não saem totalmente
qualificados para exercer a função de
um Administrador. Tudo é visto muito
superficialmente e deve-se ter um cuidado
na formação do gestor que enfrentará diferentes
problemas durante o exercício de sua profissão.
Mas com o avanço acelerado da tecnologia,
cabe a nós, Administradores e estudantes, estar
cada vez mais preparados e qualificados para
contribuir em outros setores também, seja dentro
da organização ou da sociedade. Cabe a nós, cada vez mais, valorizarmos
nossa profissão e nos qualificarmos para não perdermos o nosso espaço.
Neste contexto, o Sindicato é importante porque valoriza cada vez mais
a nossa profissão. Sempre com informações confiáveis e atualizadas,
convênios com grandes empresas onde podem surgir novas oportunidades,
artigos publicados sobre Administração e, principalmente, sempre lutando
para o desenvolvimento e melhoria contínua da nossa profissão”.
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Cooperativa de
Trabalhadores:

uma
revolução
para as
empresas

M

Amanda Gusmão*

uitos pequenos empresários e Administradores são adeptos da gestão participativa, mas
o modelo de cooperativa de trabalhadores
veio para revolucionar esta primeira técnica
de gestão de pessoas a fim de proporcionar um envolvimento
maior dos colaboradores com o trabalho.
Para facilitar, vamos chamar a cooperativa de trabalhadores de “cooperativa” e a gestão corporativa de “gestão”.
A cooperativa consiste no seguinte conceito:
o(s) funcionário(s) se torna(m) sócio(s) da empresa, mas
segue(m) em suas funções principais. Eles continuam
com o salário correspondente, mas recebem a porcentagem equivalente à sua participação. E esta inserção não
é somente financeira, mas estratégica também. Além da
participação nos lucros, todos os sócios-funcionários realmente têm voz ativa dentro da empresa (“um homem,
um voto”), não é somente uma sugestão, que normalmente
ocorre na gestão.
Existe, porém, uma possível dificuldade de adaptação para a realidade brasileira por conta do excesso de
organização que a cooperativa exige. Por mais que o “jeitinho brasileiro” possa ser positivo, não é cultural nosso
que se faça tudo certinho como o modelo pede. Em si, ele
é bastante simples, mas é altamente corruptível, por isso a
necessidade de ser muito organizado.
Em conversa com Fernando Bobis, da Bobistur, de
São Paulo, o empresário comentou que pensa que a cultura
brasileira ainda não está preparada para um modelo tão
“perfeitinho”. Fã do nosso tão famoso “jeitinho brasileiro” por conta da flexibilidade que o nosso povo tem, ele
acredita que deve haver um perfil selecionado de profissionais antes da adaptação cultural. Eu e a professora Adriana
Garcia, autoras do artigo acadêmico sobre a cooperativa,
acreditamos que o tema interessará aos Administradores
do Brasil por uma questão de lógica: se vivemos em um
país democrático, por que aceitar a ditadura organizacional? Mesmo com toda a diferença de cultura, acreditamos
que todas as pessoas pensam que o processo burocrático
das empresas poderia ser menos estressante, que é o que a
cooperativa tenta fazer. Com todo o cuidado com a questão da corrupção do sistema, a ideia é trazer a noção da
gestão participativa mais fortemente juntamente à participação dos lucros.
* Amanda Gusmão é aluna do 4° período de
Administração da FGV e autora do Projeto
sobre cooperativas nas empresas

Visite o nosso Blog: www.administradores-rj.blogspot.com
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SINAERJ
marcou
presença em
congressos no
Brasil e exterior

R

elevantes eventos nacionais e internacionais de Administração foram realizados no mês de setembro, quando é
comemorado, no dia 9, o Dia do Administrador. Discutindo temas diferentes e importantes, em cada um deles a figura do SINAERJ foi
representada através da presença de membros da
Diretoria, que estiveram atentos a todos os assuntos de interesse da categoria.
Em homenagem aos 45 anos da profissão, o
V Encontro de Administradores do Rio de Janeiro
(ENCAD) foi promovido no dia 9 de setembro. ‘A
Administração no Brasil: atualidades e perspectivas’, ‘Certificação Profissional, Construção de
Cenários e Prospecção de Futuros’ e ‘Brasil Sustentável: Impactos socioeconômicos da Copa do

Evento
realizado em
Tocantins
também
contou com a
participação do
SINAERJ

Mundo 2014 e Olimpíadas 2016’ foram os temas abordados pelos Administradores cariocas nesse encontro,
que teve a presença do Presidente do SINAERJ, Edson
Machado, e da Diretora Financeira Dirce Beltrão. Na
ocasião, houve ainda o lançamento de livros especializados e a entrega do Prêmio ‘Destaque em Administração’.
O VI Congresso Mundial de Administração aconteceu entre os dias 13 e 17, na Universidade Laval,
em Québec, no Canadá. ‘A Administração face a um
ambiente mundializado e turbulento: novos desafios e
novos paradigmas’ foi o tema debatido nessa edição
do Congresso, que teve a presença de Edson Machado.
Já em Goiânia foi realizado o XV Congresso Nacional de Administração. De 16 a 18 de setembro, os
cerca de três mil participantes discutiram o tema ‘Ges-

tão de talentos pessoais’. Dentre eles estava o Diretor de Comunicação do SINAERJ, Reginaldo Souza
de Oliveira. Além das palestras, foram feitos minicursos e o 13º Encontro Nacional de Professores de
Administração, além da divulgação do resultado do
4º Concurso Nacional CONAD de Monografias e a
ADM Fest.
Encerrando as comemorações no mês dos Administradores, nos dias 22, 23 e 24, em Palmas, no
Tocantins, aconteceu o XXI Encontro Brasileiro de
Administração (ENBRA) com o tema central ‘Brasil
Forte e Sustentável - Desafio e Tarefa para os Administradores’. Reinaldo Antonio da Silva, Vice-presidente do SINAERJ, esteve representando o Sindicato
no encontro junto com o Diretor Adjunto Dácio de
Souza.

Em Tocantins, estudante de Administração do Rio de Janeiro é chamado para compor a mesa principal do XXI ENBRA

O estudante de
Administração
Leandro Diniz,
que participou do
XXI ENBRA, em
Tocantins, defende
um espaço para
estudantes dentro
dos Sindicatos

E

ntre as personalidades importantes
que compuseram a mesa de abertura
do XXI Encontro Brasileiro de
Administração (ENBRA), realizado
de 22 a 24 de setembro, na Cidade de Palmas,
Tocantins, a presença de um estudante que
foi titulado como o representante do Rio de
Janeiro chamou a atenção dos dois membros do
SINAERJ que lá estiveram. Assim que acabou
o primeiro dia do evento, os Diretores do
Sindicato Reinaldo da Silva e Dácio de Souza
foram pessoalmente conhecer Leandro Diniz,
estudante do 8º período de Administração, para
saber qual era a visão do universitário sobre
o encontro e como ele havia ido parar lá. De
volta ao Rio, Leandro - que defende como
indispensável a atuação dos estudantes nesses
encontros como uma forma de obter um maior
crescimento profissional - aceitou conhecer

a Sede do SINAERJ onde afirmou ser a favor
da criação de um espaço para os universitários
dentro do Sindicato.
‘‘Acho de extrema importância que os
estudantes não só participem desses eventos como
passem a fazer parte do Sindicato. Para mim foi
uma extrema satisfação e orgulho participar de
um evento nacional de Administração, onde eu
pude aprimorar meu conhecimento e fazer meus
contatos profissionais”, disse o estudante.
Na visão de Leandro, todos esses
eventos são importantes para a carreira
acadêmica, pois, segundo ele, é uma forma
de os alunos praticarem o que aprendem nas
universidades. “Além de agregar valor à minha
carreira e atender as necessidades da faculdade de
ter atividades extracurriculares, pude colocar em
prática a minha vivência acadêmica, aperfeiçoar
aquilo que eu aprendi e passei a ter uma nova
visão”, opinou.
O
estudante
lamenta
só
ter
conhecimento desses eventos em sua reta final
da faculdade e faz uma crítica ao sistema de
divulgação do encontro: “Infelizmente esses
eventos não são muito divulgados. Nós temos
que ter um pouco de curiosidade para procurar
as coisas. Fiquei sabendo desses cursos gratuitos
promovidos pelo CRA e comecei a participar”.
Para isso, ele acredita que a atuação
do Sindicato possa, além de ajudar a despertar o
interesse dos estudantes na contínua necessidade
de complementação da sua formação, auxiliar
também a mudar a visão que as pessoas têm dos
Sindicatos e Conselhos. “Tudo é um elo que deve
ser fortalecido”, disse.
Aproveitando o momento em que a
profissão completou 45 anos de sua oficialização
e toda a efervescência por qual passa o País,
palestras de temáticas das mais variadas foram

Siga o sindicato no Twitter: www.twitter.com/sinaerj

oferecidas durante o Encontro e buscaram
contemplar a grande gama de assuntos que giram
em torno da Administração, sempre destacando o
crescente nível de exigências e atribuições para
esses profissionais.
“Gostei muito da palestra de Steven
Dubner sobre Responsabilidade Social e
Ambiental. Essa palestra foi importante porque
na nossa área a gente lida com diversos desafios.
A Administração é uma profissão de desafio que
tem que dar lucro, ter responsabilidade social,
empreender, promover, gerir profissionais e
fazer toda a organização funcionar. E foi o caso
da palestra, que destacou como uma boa gestão
pode possibilitar isso. A palestra foi importante
para mostrar que não devemos ter medo de
desafios e que todo obstáculo deve ser superado.
Nós temos essa capacidade, é só a gente querer”,
avaliou Leandro.
Espaços Criativos de Negócios, Gestão
Pública e Brasil Sustentável, Logística Integrada
e Agrobusiness, Expansão do Crédito: Emprego,
Renda e Cidadania, Responsabilidade Social
e Ambiental, Formação Profissional para a 5ª
Economia Mundial e Administração Estratégica
Planetária foram as “aulas” sobre o universo
da carreira expostas no encontro, que ocorreu
no Aquarius Eventos, na Avenida Theotônio
Segurado, no Centro da cidade.

Leandro
recebendo
o troféu de
participação
em Tocantins
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Lições do processo democrático

P

ara compreender razo- SINAERJ devem se posicionar de e essa é mais uma prova de que,
avelmente a sociedade forma ativa para cobrar e fiscalizar apesar de ainda incipiente, a demoe os caminhos que os a atuação digna dos representantes cracia no Brasil dá sinais claros de
amadurecimento.
homens desejam esti- da população.
A votação da candidata, vinÉ necessário que “oposição”
pular como alternativa
para o futuro, é necessário que não e “situação” façam a leitura e in- da de todas as classes sociais, deve
se despreze as lições provenientes terpretação do processo democrá- ser encarada de forma respeitosa e
dos fatos. A eleição de Dilma Rous- tico e tire daí lições. As políticas a vontade de cerca de 55 milhões
seff para a Presidência da Repú- de transferência de renda, que tira- de pessoas deve ser considerada.
blica, antes que se façam análises ram milhões da indecente extrema Os argumentos de que os votos dos
preconceituosas e ideologicamente miséria, assim como a gradativa “pobres” e “iletrados” elegeram
apaixonadas que lancem “cortiça recuperação do serviço público, Dilma é tentativa dos que tentam
que vinha fazer crer ser possível “tapar os
de fumaça” sobre
o acontecimento “É necessário que “oposição” e e x t r e m a - olhos” diante da realidade. Alguns
mente su- por puro preconceito e outros por
histórico e que o
“situação” façam a leitura e
c a t e a d o , falta de substância em argumentafará cair no maniinterpretação do processo
ganharam ções buscam desqualificar o direiqueísmo reduciodemocrático
e
tire
daí
lições.”
o aval da to de cidadania de grande parcela
nista do positivo
sociedade da sociedade e tentam se colocar
ou negativo, foi
um momento marcante e é preciso, que nas urnas mostrou sua exigên- num patamar superior, com arguantes de tudo, tentar compreender cia e cobrança no funcionamento mentos que estipulam a obtenção
os motivos que impulsionaram a de serviços básicos de encargo do de diplomas e formações escolares
petista para ser eleita a primeira Estado, garantidores do mínimo como garantia de um voto melhor
e mais consciende dignidade
mulher Presidente do Brasil.
votação,
vinda
de
todas
as
“A
te. O argumento
O pleito do dia 31 de outu- para todos. O
classes
sociais,
deve
ser
é simplista e pode
bro foi realizado dentro dos princí- mesmo serve
pios democráticos e da moralidade para a políti- encarada de forma respeitosa ser rapidamente
rebatido
diante
e para o SINAERJ é a partir disso ca macroecoe a vontade de cerca de 55
do
fato
de
que
se
nômica,
com
que deve começar toda e qualquer
milhões
deve
ser
considerada.”
encontram facildiscussão, sempre com a busca de responsabilimente
pessoas
argumentos sólidos e embasados dade fiscal e
em análises construtivas. Acabado a manutenção de um plano exitoso “diplomadas” completamente deo ciclo de oito anos do Presiden- que vem colocando o Brasil nos sinformadas e com pouquíssima
te Lula, a esperança é que a futu- trilhos nos últimos anos, dando-lhe bagagem cultural, que simplesra Presidenta mantenha políticas confiabilidade e competitividade, mente tiveram a possibilidade de
indiscutivelmente importantes do possibilitando sua inserção defini- ultrapassar as etapas escolares e do
atual governo e aperfeiçoe e apare tiva como potência mundial. Quem processo de formação sem absorpossíveis arestas que naturalmente quer que seja, daqui pra frente, ao ver verdadeiramente senso crítico
ainda devem ser acertadas. Antes buscar êxito na obtenção de cargos e de percepção.
de lamentar ou festejar e “soltar para o Executivo, terá obrigatoAdm. Edson Machado
fogos” pelo resultado de uma elei- riamente que estabelecer políticas
Presidente do SINAERJ
ção como essa, entidades como o respaldadas nesses compromissos
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