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

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

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

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

 Edson Machado, Presidente do SINAERJ, 
afirma que coalizão busca o fortalecimento 

e o desenvolvimento dos Administradores

Adm. Edson 
Fernando 
Alves Machado 
Concorre à vaga 
de Conselheiro 
Titular do CRA-RJ.

Adm. Antônio
Marcos de 
Oliveira 
Concorre à vaga 
de Conselheiro 
Suplente do CRA-RJ.

Adm. Dácio 
Antônio M. 
de Souza 
Concorre à vaga de 
Conselheiro 
Suplente do CFA.
Formou-se em Ad-

ministração, tem 

Como se deu o processo preliminar 
de inclusão de seu nome e do Antônio 
Marcos na Chapa que concorrerá ao 
pleito do CRA/RJ?
EDSON MACHADO - Eu e os colegas 
do SINAERJ entramos na chapa desta 
eleição do CRA, atendendo a um convi-
te do colega Wallace, atual Presidente do 
CRA-RJ. Originalmente iríamos lançar 
uma chapa nossa, mas refletimos sobre o 
convite e decidimos aceitá-lo.

Quais os principais motivos que fize-
ram você aceitar o convite para con-
correr como Conselheiro titular?
EDSON MACHADO - A proposta era 
a de pacificar as relações históricas de 
conflito entre as principais entidades de 
nossa categoria no RJ. Sabemos que a 
nova direção do CRA-RJ será, na verda-
de, uma grande coalizão entre vários no-
mes que pensam de forma distinta sobre 
os aspectos políticos da nossa categoria. 
Nós estamos abrindo mão de algumas 
posições visando fazer história e valo-
rizar a categoria dos Administradores. 
Sempre fomos céticos a uma proposta 
como esta, mas não queríamos ser a voz 
dissonante neste esforço, que pretende-
mos, seja um sucesso para o fortaleci-
mento em prol dos Administradores.

Em termos de conjuntura, como você 
avalia a inclusão de dois Diretores do SI-
NAERJ em chapa única nessa eleição do 
CRA/RJ e de um outro (Dácio Antônio 
Machado) no pleito do CFA?
EDSON MACHADO - Uma tentativa de 
avanço. Pessoalmente nunca fui conse-
lheiro, nunca estive à frente do CRA-RJ, 
mas certamente tenho contribuições a dar 
à nossa entidade. Este espírito de que cada 
um dos futuros membros da nova direção 
do CRA possam dar sua contribuição em 
prol de um novo momento nesta conjuntu-
ra, sabendo respeitar os demais, pode ser 
o grande fato novo de 2011 / 2014 para o 
CRA-RJ.

A participação de Diretores do Sindicato 
nas eleições do CFA e do CRA/RJ pode 
ser entendida como demonstração de re-
conhecimento a atuação, desempenho e 
fortalecimento do SINAERJ?
EDSON MACHADO - Certamente. Nos-
so sindicato hoje está muito mais maduro, 
tem desenvolvido um trabalho que tem au-
mentado a filiação de novos colegas, tem 
uma política de comunicação transparente, 
um equilíbrio financeiro que nunca o SI-
NAERJ teve antes. Todo este trabalho leva 
ao reconhecimento por parte dos colegas, e 
levou a este convite do Presidente do CRA.

Edson Machado (Conselheiro Titular) e 
Antônio Marcos (Conselheiro suplente) 
concorrendo no CRA/RJ e Dácio An-
tônio Machado (Conselheiro suplente) 
concorrendo no CFA, todos Diretores do 
SINAERJ. O que a categoria pode espe-
rar desse fato?
EDSON MACHADO - Importante des-
tacar que não abrimos mão dos nossos 
compromissos históricos com os Adminis-
tradores. O fato de termos uma coalizão 
não significa adesão ou esquecimento de 
nossas diferenças e sim a possibilidade de 
uma construção para fortalecer a entidade. 
Esperamos que nosso posicionamento seja 
o mesmo das demais lideranças, ceder em 
alguns pontos para ganhar na totalidade. O 
importante é o respeito de cada um para 
com os demais. Sem intenções monopolis-
tas ou de desagregação. Assim sendo, pode 
a categoria esperar um CRA-RJ fortaleci-
do e com muitos ganhos.

Quais serão as suas prioridades como 
Conselheiro?
EDSON MACHADO - Uma das bandeiras 
históricas que nós do sindicato cobramos 
do CRA-RJ é a melhoria no processo de 
fiscalização do exercício profissional. Ava-
lio 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.
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Sindicato  diz não a Projeto 
de Lei que banaliza e 
esquarteja a profissão

O Projeto de Lei do De-
putado Federal Átila 
Lira, do Piauí, que tem 
como relator o Depu-
tado Federal do Rio de 

Janeiro Geraldo Pudim, estipula que 
qualquer um, graduado em cursos su-
periores 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 enrique-
cimento da profissão executada pelo 
SINAERJ e significa o esvaziamento 
e a desvalorização dos cursos de Ad-
ministração das Universidades e Fa-
culdades pelo País.
 A entidade, sem se preocupar 
com modismos e com outras questões 
que não a de busca pelo fortalecimen-
to da categoria, é a única que vem, 
de forma veemente, se posicionando 
contra a emenda de alteração na regu-
lamentação da profissão. Em enquete 
neste mesmo jornal (coluna “Admi-
nistrando e Opinando”), e através da 
experiência e conhecimento que os 
diretores do SINAERJ têm dos Ad-
ministradores e do mercado de traba-
lho, é que foi possível a comprovação 
de que a medida não agrada a grande 
maioria dos profissionais devidamen-
te formados e aptos a exercer a função 
de Administrador.
 A eficaz regulamentação e fis-
calização da prática profissional e a 
exigência de requisitos básicos para 
a inserção de alguém no mercado de 
trabalho é recorrente em todas as pro-
fissões (ocorre com médicos, advoga-
dos, engenheiros etc.), e com a Admi-
nistração não poderia ser diferente. 
Esta é a forma para se manter a qua-

lidade dos que exercerão futuramente 
funções estratégicas para o crescimen-
to das empresas, instituições e conse-
quentemente do País. Quando falamos 
de Administração, estamos, sem exa-
gero, falando de desenvolvimento e de 
qualidade de vida para a população, 
e isso, em hipótese alguma, pode ser 
tratado de forma desleixada, sem com-
promisso e responsabilidade. 
 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 mes-
mo sentido poderão futuramente ga-
nhar força. Esnobar a obrigação de se 
passar por um longo e necessário pro-

cesso de aprendizagem, que foi duran-
te anos desenvolvido nas faculdades 
por profissionais do meio acadêmico 
e do mercado, é no mínimo um des-
respeito a tanto tempo de estudo e tra-
balho. Isso sem falar no descaso que 
a aprovação da emenda representaria 
com os jovens que sonham em um dia 
exercer a Administração e estão cur-
sando uma universidade ou com os 
que estão lutando em difíceis e con-
corridos vestibulares.
 Principalmente pelos motivos 
aqui expostos é que o SINAERJ repu-
dia veementemente, o nefasto Projeto 
e torna público que não medirá esfor-
ços no sentido de evitar que tal aberra-
ção seja aprovada.  


