
Perfil do Administrador 
 
Pesquisa sinaliza necessidade de rever legislação 
 
Segmentos que participaram da pesquisa O Administrador e o Mercado de Trabalho - Alternativas 
para a valorização do profissional consideram a Lei n° 4.769/65 defasada, defendem descrição 
mais específica das atividades privativas dos administradores, querem reestruturação do curso de 
graduação e são favoráveis ao exame de proficiência. 
 
Pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) à Fundação Instituto de 
Administração (FIA/USP), tendo como públicos-alvo administradores registrados (que 
representam 20% do total de formados), professores de cursos de graduação em Administração e 
empregadores, revelou um consenso: a Lei n° 4.769/65, que dispõe sobre o exercício da profissão 
de administrador, deve ser atualizada. 
 
Para os consultores Oswaldo Scaico, coordenador da pesquisa, e Antônio Alfredo Mello Fortuna, da 
equipe técnica, isso se deve ao fato de que, nesses quase 40 anos, houve inovação da tecnologia 
de gestão e surgiram profissões afins, que têm entre suas atividades descritas como privativas 
aquelas que coincidem com as do administrador. "Isso gerou uma superposição de tarefas 
significativa", conclui Fortuna. 
 
E é justamente essa questão que tem ocasionado mais controvérsia quando se fiscaliza o exercício 
profissional, função precípua do CFA. Enquanto o Conselho defende o espaço do administrador, 
exigindo o cumprimento da lei, empresas contratam, na função de gestor, tecnólogos em 
Administração, formados em cursos de curta duração. Também o Estado abriu uma brecha na 
legislação vigente, contratando para exercer funções privativas do administrador profissionais com 
qualquer título de graduação. São os gestores públicos. 
 
A pesquisa ora realizada, cujos resultados foram divulgados em fevereiro último e estão 
armazenados em banco de dados acessível exclusivamente ao CFA, com possibilidade de 
migração para outros ambientes, apontou a necessidade de definição mais precisa das funções do 
administrador, criando um espaço inconfundível, capaz de dar uma identidade à profissão. Alem 
da confusão ocasionada pelo surgimento do termo gestor - que significa aquele que gere e tem 
sido freqüentemente utilizado para designar quem exerce função gerencial tanto de uma 
organização como um todo quanto de suas áreas-fim e de apoio - há outra questão, que deve ser 
resolvida em nível acadêmico. Segundo a FIA/ USP, é preciso avaliar se realmente existe a 
necessidade de criação de cursos específicos para áreas como Marketing, Logística, Financeira, 
todas do conjunto de disciplinas do curso de Administração. 
 
Objetivos 
 
A pesquisa O Administrador e o Mercado de Trabalho - Alternativas para a valorização do 
profissional foi realizada com o propósito de obter e analisar informações atualizadas e 
representativas sobre as diferentes dimensões que caracterizam a situação da área de 
Administração e das condições que envolvem a atuação dos administradores. O objetivo é 
oferecer ao CFA, aos Conselhos Regionais de Administração (CRAs), às Instituições de Ensino 
Superior (IES) e às organizações, em geral, um conjunto de elementos de referência relevante 
para balizar suas ações nesse campo. 
 
Cabe ao Sistema CFA/CRAs a fiscalização do exercício legal da profissão visando garantir, nas 
organizações públicas e privadas, a contratação de profissionais habilitados e registrados nos 
respectivos Conselhos Regionais de Administração para exercer as funções privativas de 
administrador. O Sistema deve, também, conhecer as expectativas e reivindicações dos 
administradores e estimular a capacitação e desenvolvimento profissional, fazendo com que 



tenham cada vez mais condições de acompanhar as inovações tecnológicas e as tendências do 
mercado. 
 
Duas outras pesquisas já haviam sido realizadas, sobre o mesmo tema. A primeira, em 1994, 
divulgada em 1995, com o título Perfil do Administrador e as Perspectivas do Mercado de 
Trabalho, foi restrita aos administradores; já a segunda, em 1998, divulgada em 1999, com o 
título Perfil, Formação e Oportunidade de Trabalho do Administrador Profissional, abrangeu os 
mesmos segmentos da pesquisa recém-divulgada. 
 
Objetivos específicos da pesquisa 
 
- Conhecer o perfil e o estágio atual de desenvolvimento dos administradores profissionais; 
 
- caracterizar a identidade e o espaço próprio de atuação do administrador; 
 
- subsidiar   a   implementação   de melhorias, em conteúdo e forma, nos cursos de graduação e 
pós-graduação em Administração;  
 
- avaliar o interesse dos empregadores e as oportunidades de mercado para os administradores;  
 
- subsidiar o aprimoramento da atuação do CFA/CRAs;  
 
- analisar a adequação da regulamentação da profissão;  
 
- comparar os resultados da pesquisa atual com os das pesquisas de 1994 e 1998. 
 
Metodologia 
 
Como o universo pesquisado anteriormente foi ampliado e um dos objetivos da pesquisa era 
esclarecer melhor a questão da identidade do administrador, o trabalho foi estruturado em três 
etapas, sendo de grande valia a contribuição do CFA, CRAs, Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração (Anpad), Associação Nacional dos Cursos de Graduação 
em Administração (Angrad) e Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), que 
disponibilizaram seus cadastros. 
 
Antes, porém, de serem elaborados os instrumentos de pesquisa - roteiro de entrevistas, reuniões 
de grupos (pesquisa qualitativa) e aplicação de questionários (pesquisa quantitativa), a FIA/ USP 
ouviu os três grandes públicos, que participaram, assim, de um pré-teste realizado em três 
eventos: reunião de presidentes dos CRAs; Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em 
Administração e Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. 
 
1. Visão Estratégica 
 
Inicialmente, buscou-se construir a visão estratégica, mais abrangente do público 
 
envolvido, a partir de entrevistas em profundidade. Foram ouvidos dirigentes de cinco grandes 
organizações brasileiras, escolhidas entre as maiores de cada setor econômico. Para representar o 
comércio, selecionou-se o Grupo Pão de Açúcar; indústria, a GM do Brasil; serviços, Banco Itaú; 
maior empregador público, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e maior estatal 
brasileira, a Petrobrás, "que, por coincidência, é a que mais emprega administradores no país na 
área de empresas estatais", afirma Scaico. 
 
2. Pesquisa qualitativa 
 



Essa etapa foi desenvolvida em 11 capitais representativas de todas as regiões do país - Porto 
Velho, Manaus, Natal, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Em cada uma, a consultoria compôs três grupos de pessoas, 
representando os segmentos dos administradores, professores de graduação em Administração e 
empregadores. 
 
A escolha das cidades se deu pela distribuição geográfica, pelo fato de não terem sido 
contempladas na pesquisa anterior e por representatividade dos administradores em cada lugar. 
 
3. Pesquisa quantitativa 
 
Nessa etapa, foram encaminhados questionários por e- mail para todos os administradores 
registrados nos respectivos CRAs e que dispõem de endereço eletrônico. Também foram aplicados 
questionários aos professores e empregadores. 
 

 
 
Para essa etapa, foi desenvolvido um software de pesquisa específico, em função da segurança 
que se desejava, da qualidade requerida, do prazo que estava definido para a pesquisa e, acima 
de tudo, um software que não necessitava de digitação. "A atualização era on-line, instantânea. A 
cada minuto, tínhamos o resultado da pesquisa. E não só de forma global, mas por questão", 
esclarece o coordenador Scaico. 
 
Ele comenta o número de respostas válidas. "Do ponto de vista de estudar setores de atividades, 
dificilmente se chega a esse volume de amostras válidas. Foi muito positivo, em torno de 17%. Na 
pesquisa anterior, não passou de dois mil. Essa pesquisa foi muito mais abrangente, além de 
entrar em questões que as outras não abordaram", esclarece. 
 
Quanto ao desvio amostral, o mais elevado ficou em 5% e, mesmo assim, numa única das 20 
alternativas de respostas propostas, o que pode ser considerado relativamente baixo. Em geral, o 
desvio ficou em 2% ou 3%. "Isso se traduz em confiabilidade, em segurança muito grande para 
fazer inferências. Pode-se falar da população mesmo. Quando a pesquisa é confiável, não se fala 
da pesquisa, mas do universo todo", diz Scaico. 
 
Na análise da pesquisa, a partir da conclusão dessas três etapas, a FIA/USP fez dois tipos de 
comparação, para facilitar a interpretação dos dados. O primeiro diz respeito à apuração da 
porcentagem de respostas dos questionários, ou seja, aquela obtida na pesquisa quantitativa. 
Essa porcentagem foi analisada comparando-se com as respostas dadas nas reuniões de grupos, 
chamada de pesquisa qualitativa e que ajudou na formulação dos questionários. Com a análise 
comparada, pôde-se ver que nem sempre os resultados são compatíveis. "Isso foi importante 
porque o objetivo da pesquisa também era detectar consensos e divergências", ressalta Oswaldo 
Scaico. 



 
Outro tipo de comparação, estatisticamente, foi a correlação entre respostas. Perguntou-se, por 
exemplo, se os administradores concordam que o CFA realize exame de proficiência. "Mais de 
70% dos entrevistados concordaram, em virtude da grande quantidade de cursos que surgiu e de 
uma possível queda na qualidade do ensino. É um dado surpreendente. Como o objetivo é sempre 
valorizar a profissão, a maioria achou que compete aplicar um exame de proficiência. Daí, 
correlaciona-se essa resposta ao tempo de formado dos respondentes e houve tendência dos mais 
jovens de achar que é necessário o exame", explica o coordenador da pesquisa. 
 
 

 
 
A pesquisa revelou que a maioria dos administradores brasileiros é do sexo masculino: 70%. O 
percentual de mulheres na profissão, entretanto, vem apresentando crescimento. Em 1994, não 
passava de 21% e, em 1996, era de 26%, aproximadamente. 
 
Quanto ao estado civil, 55% dos administradores são casados e 35% declararam-se solteiros. A 
exemplo do que ocorre na sociedade, nos últimos anos, a porcentagem de casados está 
diminuindo. Em 1994, 70% dos administradores eram casados e, em 1998, esse índice baixou 
para 67%.  
 
Em relação à idade, a maioria dos respondentes (33%) está na faixa dos 30 anos. Comparando-se 
com as pesquisas anteriores, houve uma ligeira redução na faixa etária, o que sugere que a classe 
pode estar mais jovem, em seu conjunto. Esse dado pode ser relacionado, praticamente na 
mesma proporção, à queda no percentual de administradores casados. 
 
É relativamente grande o número de administradores com pouco tempo de formados. Há 34% 
formados entre 1990 e 1999, índice que se repete no período de 2000 a 2003. Do total de 
profissionais, 72% fizeram Especialização e 9% têm Mestrado. 
 
Quanto à condição de emprego, 68% são empregados que possuem registro em Carteira 
Profissional, 7% não possuem esse registro; 5% declararam-se desempregados; 5% exercem 
função pública; 6% são autônomos; 7% são empresários e 1% é formado por aposentados. O 
índice de desemprego dos administradores acompanha a tendência desse indicador no mercado. 
Em 1994, havia 9% fora do mercado e, em 1998, o índice era de 10%. Hoje, contando 
desempregados e sem registro em Carteira Profissional, o índice chega a 12%. 
 
A maioria atua no setor de serviços: 29%, enquanto 21% atuam na indústria, 14% no governo e 
7% em consultoria. A área da Administração Geral concentra 30% dos administradores; a da 
Administração Financeira, 18% e a de Marketing e Vendas, 14%. Em relação às pesquisas 
anteriores, não há muita alteração na alocação de áreas funcionais. Na área de Recursos 
Humanos, entretanto, há uma nítida redução (17% em 1994, 14% em 1998 e 9% em 2003). Foi 
registrada também uma tendência de crescimento em áreas como Operações, Logística e 
Tecnologia de Informação (5% cada, em 1998, e 8% em 2003). 
 



Com relação à posição funcional, 26% ocupam gerência; 16% são analistas; 10% são 
coordenadores; 8% ocupam cargo de diretores; 8% de supervisores e 6% de 
presidentes/proprietários. Foi registrado um crescimento na posição de gerente (20% em 1994, 
22% em 1998) e na de analista (11% em 1994). Nas demais, houve pequena redução. 
 

 
 
A faixa etária predominante é de 31 a 40 anos (34% dos respondentes), havendo 24% de 
professores com mais de 50 anos. No total, 74% são do sexo masculino e 26% do sexo feminino; 
67% são casados e 19% são solteiros. 
Dos professores dos cursos de Administração, 62% são graduados em Administração, tendo 
havido um crescimento de 7% de professores com essa graduação em relação à pesquisa de 
1998. Entre os graduados em outras áreas, destacam-se Economia e Engenharia (cerca de 16%). 
Possuem mestrado 55% dos professores, enquanto 10% possuem doutorado, sendo que 48% 
daqueles pretendem fazer doutorado. 
 
Lecionam em apenas uma IES 59% dos professores, sendo que 42,5% dos professores lecionam 
em universidades privadas. A atividade paralela à docência que predomina é a de consultoria, 
exercida por 25% dos professores. Apenas 17% não exercem nenhuma  outra atividade além da 
docência. 
Com relação aos recursos didáticos utilizados em sala, cerca de 41%   se   valem   mais   de   
aulas expositivas e 32% de discussões em grupos. 
 

 
 
Do total de empregadores que participaram da pesquisa, 47% são proprietários e 21% são 
gerentes. Das empresas, 36% pertencem ao setor de serviços; 18% ao setor industrial e 16% são 
do ramo de consultoria. O faturamento anual de 54% dessas empresas é de até R$ 1,2 milhão. 
 
Em 35% das empresas existem mais de 50% de empregados com cursos universitários, sendo 
que em 63,55% delas há até 10% de empregados graduados em Administração. 
 
Identidade do Administrador 
 
Articulador. Esta é, na opinião dos entrevistados, a expressão que sintetiza todas as demais 
utilizadas para definir a identidade do administrador. Das opções oferecidas no questionário, as 
mais assinaladas foram "promover sinergia" e "visão sistêmica", demonstrando consenso. 



Considerando isso, a definição ideal do administrador seria: profissional com visão sistêmica da 
organização para promover ações internas, criando sinergia entre pessoas e recursos disponíveis 
e gerando processos eficazes. 
 
Entre os administradores, 35% apontam como característica predominante promover articulação 
interdepartamental, enquanto 28% dizem ser visão sistêmica, de conjunto (Figura 2). "Em outras 
profissões, não há especificamente essa marca. Nenhuma outra é preparada com esse foco, 
observa Scaico. 
 
Para os empregadores, 32% apontam articulação interdepartamental e 31% visão sistêmica. Já 
com os professores, há uma inversão dessa ordem: 40% sinalizam para visão sistêmica como 
principal característica e 33%, articulação interdeparta- mental. 
 

 
 



 
 
O consenso encontrado no momento de definir as principais características do administrador não 
ocorre  quando a questão é o preparo para assumir um cargo gerencial. Administradores e 
professores acham necessária a formação em Administração (55% e 49,5%, respectivamente), 
admitindo como segunda opção "qualquer graduação e especialização em Administração" (39% e 
38%, respectivamente). Já para os empregadores, a opção mais apontada foi "qualquer 
graduação e especialização em Administração" (36%), seguida de "graduação em Administração", 
indicada por 27% (Figura 3.1). Essa exigência para a função gerencial, no caso dos 
empregadores, veio reforçar o pensamento exposto durante as reuniões de grupo. Desde o início, 
os empregadores demonstraram nitidamente que não têm nenhuma preferência por algum curso 
para designar ocupantes de função gerencial, importando basicamente as competências e 
habilidades, bem como a confiança e, sempre que possível, a experiência na função. 
 
Conhecimentos, Competências, Habilidades e Atitudes 
 
Os três segmentos, mais uma vez, concordaram quanto aos Conhecimentos necessários ao 
administrador. A alternativa "visão ampla e articulada do conjunto" teve nítida predominância. Foi 
assinalada por 44,5% dos administradores, 63% dos professores e 39% dos empregadores, 
indicando compatibilidade com a característica predominante da Identidade do Administrador. 
 
Também no quesito Competências, houve coincidência nos três segmentos, tendo a opção 
"identificar e solucionar problemas" sido apontada por 27% dos administradores, 28% dos 
professores e 29% dos empregadores. 
 
Outra coincidência ocorreu em relação às Habilidades, quando 20% dos administradores, 22% dos 
professores e 21% dos empregadores indicaram a opção "relaciona- mento interpessoal". 



 
Já quanto às Atitudes priorizadas, os administradores e professores concordaram com "comporta-
mento ético" (18% dos administradores e 25% dos professores), opção seguida de perto por 
"atitude empreendedora" (17% dos administradores e 21% dos professores). Para os 
empregadores, a atitude prioritária do administrador deve ser o "comprometimento" (24%), 
seguida por "atitude empreendedora" (23%). 
 
Formação 
 
A crítica aos cursos de graduação em Administração foi unânime. Os três segmentos consideram 
os cursos muito genéricos e, por isso, com pouco aprofundamento em questões relevantes para o 
exercício profissional. Acham ainda que é concedida prioridade à dimensão teórica (conhecimento) 
em detrimento da prática (competência e habilidades), bem como aos conteúdos de natureza 
técnica e instrumental, negligenciando conteúdos conceituais e metodológicos. 
 
Outra crítica é a de que os cursos de Administração privilegiam métodos expositivos e prescritivos 
em prejuízo da reflexão e não conseguem articular a diversidade disciplinar em sua grade 
curricular.  
 
Para o coordenador da pesquisa, Oswaldo Scaico, o fato de o curso ser classificado de 
"generalista" representa um paradoxo. Isso porque, na questão referente à identidade do 
administrador, a mais apontada foi justamente promover a sinergia entre setores da organização 
segundo visão sistêmica, generalista, ampla. 
 
"Isso é citado como ponto de identidade apreciado na empresa mas, ao mesmo tempo, 
especialmente no início da carreira, em função da formação acadêmica, surge como uma 
deficiência. A maioria dos professores valoriza a teoria e o empregador sente isso de forma 
negativa", diz. 
 
Alfredo Fortuna acrescenta que "em resumo, os segmentos defendem uma reestruturação do 
curso. Existem disciplinas que têm carga horária em excesso; outras, de menos. Há necessidade 
de inclusão de disciplinas novas, que vão impactar na tecnologia da gestão. Deve haver, 
sobretudo, inserção da tecnologia da informação". 
Em decorrência dessa constatação surgiu o debate sobre a realização de um exame de 
proficiência pelo CFA, a exemplo do que existe hoje na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por 
exemplo. A resposta surpreendeu os consultores da FIA/USP: 74% dos entrevistados são 
favoráveis. 
 
Os três segmentos também são contrários à redução do tempo do curso de graduação, alegando 
que a formação do administrador seria prejudicada. 
Embora haja crítica aos cursos, mais de 53% dos empregadores consideram "bom" o desempenho 
de seus profissionais graduados em Administração, e 34% consideram esse desempenho "muito 
bom". 
 
Mercado de Trabalho 
 
Na pesquisa quantitativa, 43% dos administradores indicaram o setor de serviços como o de 
melhores perspectivas para o administrador nos próximos cinco anos. Em seguida, com 13% das 
respostas, vem o setor de consultoria. Outros 10% mencionaram o Terceiro Setor. Também os 
professores priorizaram o setor de serviços (45%), seguido do Terceiro Setor (15%) e Consultoria 
(9%). 
 
Quanto aos ramos específicos, os participantes das reuniões em grupo dos três segmentos, 
especialmente os empregadores, apontaram como promissores, entre outros, turismo, meio 
ambiente, saúde, educação, exportação e agronegócios. 



 
Os empregadores preferem empregar administradores na área de Administração Geral (52%). Em 
seguida, vêm as áreas de Finanças (7%) e Vendas (7%). Quanto ao interesse demonstrado pelos 
empregadores por áreas de formação para profissionais a serem contratados para suas 
organizações, 42% selecionaram Administração. A opção "Indiferente" (qualquer área) foi 
apontada por 27% , enquanto 18% escolheram Engenharia. 
 
Atuação do Sistema CFA/CRAs 
 
A pesquisa revelou que os três públicos estão distantes do Sistema CFA/CRAs e, não raro, 
confundem sua atuação com a dos sindicatos. Um dado que chamou a atenção: 40% dos 
administradores não utilizam nenhum serviço do Sistema CFA/CRAs. O jornal é a opção que vem 
em seguida, com 28%; em terceiro lugar, os sites (16%). 
 
Entre os professores, 38% não utilizam nenhum serviço; 17% escolheram a opção "jornal" e 15% 
os sites. Para os empregadores, "outro s serviços" foi a opção escolhida por 41%, enquanto 20% 
citaram o jornal e 14% os sites. Verifica-se portanto que nos três segmentos os serviços mais 
utilizados são o jornal e os sites. 
 
Quanto à qualidade dos serviços utilizados, 49% dos administradores os avaliaram como de nível 
"bom" e 19% como "muito bom". Entre os professores, 46,5% avaliaram como "bom" e 25% 
como "muito bom". E entre os empregadores, o nível dos serviços do sistema CFA/CRAs foi 
julgado "bom" por 52% e "muito bom" por 19%.  
 
Dos administradores entrevistados, 59% consideraram "ação imprescindível" que o sistema CFA/ 
CRAs influa sobre a qualidade dos 
nistração do país. Do total de professores, 46% têm a mesma opinião. 
 
A alternativa "Defesa dos Interesses da Categoria" foi citada por 36% dos administradores como a 
contribuição efetuada pelo CFA/ CRAs, seguida de 26% para "Incentivo à Capacitação 
Profissional". Essas mesmas contribuições também foram destacadas pelos professores, com 33% 
para "Defesa dos Interesses da Categoria" e 32% para "Incentivo à Capacitação Profissional". 
 
Houve consenso também, entre administradores e professores, sobre as ações a serem 
implementadas pelo sistema CFA/CRAs. Em 1° lugar ficou "Ampliar as Atividades de Capacitação 
Profissional" (30% e 36%, respectivamente) e em 2° lugar, "Intensificar a Fiscalização 
Profissional" (26,5% e 30,% respectivamente). 
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