
EmprEgabilidadE: 
	 No	mundo	 atual,	 a	 co-
municação,	 mais	 do	 que	
nunca,	é	de	fundamental	 im-
portância	na	obtenção	de	re-
sultados.	Por	assim	ser,	atra-
vés	de	inúmeras		ferramentas	
de	 comunicação,	 estamos	
encurtando	uma	possível	dis-
tância	entre	o	Sindicato	e	os	
Administradores.

	 A	 partir	 desse	 mês,	
o	 nosso	 Site,	 Blog,	 Twitter,	
Orkut,	Facebook	estarão	sen-
do	 devidamente	 atualizados	
com	 textos	 reflexivos	 e	 de	
interesse	 da	 categoria.	Além	
disso,	 estamos	 aqui	 inaugu-
rando	 o	 INFORMATIVO	 SI-
NAERJ	 que	 quinzenalmente	
será	enviado,	via	e-mail,	para	
todos	 os	 nossos	 associados	
que	estão	com	seus	endere-
ços	atualizados	no	Sindicato.	

	 A	 nossa	 expectativa	
é	 de	 que	 essas	 ferramentas	
sirvam	para	 levar	 não	 só	 in-
formações	aos	Administrado-
res,	mas,	principalmente,	que	
possam	 vir	 a	 ser	 	 utilizadas	
como	uma	via	de	mão	dupla,	
onde	 os	 anseios	 do	 nosso	
quadro	 associativo	 cheguem	
com	mais	 rapidez	 e	 clareza,	
para	 que	 juntos	 possamos	
construir	 um	 Sindicato	 mais	
participativo	e	uma	categoria	
mais	forte.

	 A	 participação	 dos	Ad-
ministradores	 será	 de	 fun-
damental	 importância	 nesse	
novo	caminhar.	Assim	sendo,	
esperamos	a	atenção	e	a	real	
participação	 dos	 nossos	 as-
sociados,	 com	 comentários,	
críticas,	sugestões	etc..

A DIRETORIA

Mercado de Administração é cada vez mais 
amplo e cheio de oportunidades

presente e
futuro
promissor

É comum, hoje em dia, encon-
tramos, em qualquer profis-
são, um ambiente empresarial 

marcado pela incerteza, competitivi-
dade e pela velocidade das mudan-
ças. A globalização desencadeou um 
processo de transformação das orga-
nizações, que obriga os profissionais 
a se adequarem para manterem uma 
acirrada competitividade. 
 O mercado de trabalho para o 
profissional de Administração de 
Empresas é amplo e um profissional 
formado tem um leque de oportuni-
dades. A justificativa para tanta ofer-
ta pode estar na ascensão do merca-
do. Embora oferta e demanda sejam 
grandes, aparentemente a concorrên-
cia é desproporcional e não há vagas 
suficientes, ou qualificação necessá-
ria, para absorver a todos estes pro-
fissionais. 
 As mudanças ocorridas no am-
biente empresarial nos últimos anos 
têm suscitado o surgimento de novos 
campos, e com ele, o perfil de um 
novo profissional. O administrador 
do século XXI está submetido à ve-
locidade e à busca de informação e 
também à incessante busca por novos 
nichos de mercado. Muitos se encon-
tram diante da responsabilidade de 
gerirem uma organização sob uma era 
em que a velocidade e a grande im-
portância do conhecimento tornam-
se fundamentais para a sobrevivên-
cia das empresas. A esse profissional 
é exigido, por tanto, que reúna um 
conjunto de qualidades relacionadas 
com os conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes.
 Neste momento em que o país 
caminha para uma sociedade mais 
democrática e desenvolvida, parece 
oportuno observar profissionais ca-
pazes de atuar em outros nichos de 
mercado, como: associações de bair-
ros, cooperativas, pequenas empre-
sas e outros campos novos à espera 
de formas organizacionais inovado-
ras, além do seu tradicional campo 
nas empresas, sejam elas, privadas 
ou públicas.
 Mas as melhores ofertas depen-
dem da área de atuação que o pro-
fissional escolher, ou obtiver aptidão 
para elas. Como sabemos, a adminis-
tração possui áreas bem distintas e 
com características bem peculiares, 
espalhadas por diversos setores de 
uma empresa, além de estar sempre 
em expansão e recrutando novos pro-
fissionais, sejam eles nas grandes, 
médias ou pequenas empresas.
 Obviamente, existem diferen-
ças marcantes em fazer parte de uma 
equipe de uma multinacional ou atu-
ar em uma empresa de pequeno por-
te. Como a maioria das organizações 
fica localizada nos grandes centros 
urbanos, a oferta de empregos será 
maior nas grandes cidades, mas com 
uma demanda também mais signifi-
cativa e um grau de exigência ainda 
mais elevado. Oferta tem, e muito. 
Basta procurar. Assim como a busca 
é grande. O que acontece é que as 
empresas estão optando em contra-
tar administradores cada vez mais 
qualificados. 
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Muitas
 vagas na

Grande elo de comunicação entre empresa e candidatos, Internet oferece 
as melhores oportunidades para administradores

Vagas.com
www.vagas.com.br
O sistema tem mais de 900 empresas par-
ceiras anunciantes. É muito bem conceitu-
ada e é considerada por muitas empresas 
como o melhor sistema para recrutar can-
didatos. É necessário possuir cadastro para 
ter acesso às vagas.

Infojobs
www.infojobs.com.br
Funcionando há seis anos, é um classifi-
cado de empregos on-line que oferece às 
empresas a oportunidade de publicarem, 
gratuitamente, suas vagas de emprego e, 
aos candidatos, a vantagem de cadastrarem 
seus currículos totalmente grátis, por tem-

po ilimitado.

Administradores.com
www.administradores.com.br
Muito recomendado por 10 em cada 10 
administradores de empresa, o site reúne, 
além das vagas de empregos (através de 
uma parceira com a empresa Catho), tudo 
sobre administração, como textos, debates, 
teses e muitas reportagens.  

Curriculum.com
www.curriculum.com.br
Por mais de oito anos, o site vem oferecen-
do grande atratividade para quem busca 
uma vaga de emprego. Uma delas é a série 
de serviços que o sistema possui para auxi-

liar o candidato em seu cadastramento e na 
manutenção e atualização de seu currículo, 
com o objetivo de oferecer às empresas in-
formações curriculares sempre atualizadas.

Indeed
www.indeed.com.br
Possui um sistema de busca ágil e eficien-
te que permite o candidato a encontrar ra-
pidamente a vaga que está procurando. A 
empresa se apresenta como pioneira na 
utilização da metodologia de motores de 
busca na procura de empregos e, com o 
lançamento da versão beta de Indeed em 
Novembro de 2004, se tornou imediata-
mente o mais completo serviço de busca de 
empregos da internet.

Foi-se	o	tempo	em	que,	para	con-
seguir	 um	 emprego,	 o	 candidato	
tinha	que	passar	horas	caminhan-

do	pelas	ruas	das	cidades	e,	de	empresa	
em	empresa,	distribuía	currículos.	A	lista	
telefônica	não	foi	totalmente	deixada	de	
lado,	mas	não	é	mais	a	referência	prin-
cipal	dos	trabalhadores	que	procuravam	
nela	 endereços	 de	 corporações	 em	
busca	de	uma	oportunidade	no	mer-
cado	de	trabalho.	Não	que	a	procura	
por	empregos	esteja	em	baixa,	nem	
que	as	horas	dedicadas	à	árdua	mis-
são	 foram	reduzidas.	Pelo	contrário,	
ela	continua	mais	forte	do	que	nunca.	
Só	que,	atendendo	uma	necessidade	
imposta	 pelas	 novas	 tecnologias,	 a	
forma	de	 recrutar	 bons	profissionais	
vem	se	resumindo	a	um	simples	ca-
dastro	 na	 Internet.	 É	 nele	 que	 se	 en-
contram	as	melhores	oportunidades	do	
mercado	atualmente.
	 São	 inúmeras	 ofertas	 diariamen-
te.	E	muitas	delas	gratuitas.	Ou	seja,	o	
futuro	 empregado	 não	 precisa	 possuir	
um	 cadastro	 no	 site	 para	 acessá-lo.	
Basta	saber	procurar.	
	 Com	o	advento	das	mídias	sociais	
como	Orkut,	Facebook	e	Twitter,	a	divul-
gação	 de	 oportunidades	 empregatícias	
não	 ficaria	 de	 fora	 das	 novas	 tecnolo-

gias.	É	cada	vez	mais	comum	-	há	quem	
acredita	ser	até	mais	eficiente	-,	buscar	
um	 candidato	 em	 algumas	 dessas	 re-
des.	Basta	divulgar	uma	vaga	que,	rapi-
damente,	pipoca	currículos.
	 A	 vantagem	 para	 as	 empresas						
que	optam	por	esse	tipo	de	recrutamen-
to	 está	 na	 oportunidade	 em	 olhar	 com	

atenção	o	perfil	 do	 candidato	 sobre	di-
versos	aspectos	dentro	da	própria	rede	
de	relacionamento.
	 Algumas	 empresas	 ainda	 rece-
bem	currículos	em	formato	A4	-	aqueles	
deixados	 pelos	 candidatos	 nas	 porta-
rias	 ou	 entregue	 pessoalmente	 por	 al-
gum	colega	de	trabalho	-	o	que,	na	hora	
de	selecionar	um	candidato,	acaba	sen-
do	muito	mais	complicado,	pois	tem	que	
olhar	 com	 atenção	 para	 os	 inúmeros	
currículos	que	se	encontram,	geralmen-

te,	em	uma	pasta	ou	em	alguma	caixa	
num	canto	qualquer	de	uma	sala.	Sem	
contar	que	muitas	se	perdem	pela	em-
presa	antes	mesmo	de	chegar	ao	lugar	
a	qual	são	direcionados.	
	 Quando	um	currículo	chega	pela	
Internet,	seja	via	e-mail,	ou	cadastro	on-
line,	ele	fica	armazenado	em	um	campo	

de	dados,	onde	é	possível	fazer	
uma	consulta	por	triagem	rapida-
mente,	como	qualificação,	locali-
dade,	idade,	entre	outros	interes-
ses.		
	 Mas	 não	 é	 só	 a	 empresa	
que	 ganha	 tempo.	 Os	 trabalha-
dores	 também	 têm	 seus	 traba-
lhos	 reduzidos,	 pelo	 menos	 no	
que	se	refere	ao	cansaço	físico.	
Uma	 vez	 identificados	 os	 sites	

que	 oferecem	 boas	 oportunidades,	 o	
internauta	nunca	mais	 vai	precisar	na-
vegar	 pela	 rede	 em	 busca	 de	 novos	
portais,	já	que	as	vagas	são	atualizadas	
diariamente.
	 Para	 facilitar	 a	 difícil	 missão,	
elaboramos	 a	 seguir	 um	 guia	 de	 sites	
gratuitos	 que	 oferecem	 boas	 oportuni-
dades	de	emprego,	 sobretudo	para	os	
administradores.	 Basta	 conferir	 e	 con-
cluir	 que	 o	 mercado	 profissional	 para	
área	continua	bem	generoso.		
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GUIA de SITeS QUe OFereCeM BOAS OPOrTUNIdAdeS PArA AdMINISTrAdOreS

Página 2                  Junho de 2010

Site: administradores.org.br Blog: administradores-rj.blogspot.com Twitter: twitter.com/sinaerj


