
Administração de empresa:
Brasil foi o 4º a ter curso

E
m meados do século passado ainda
era forte o dogma propagado pela
Igreja Católica de que "era mais fácil
um camelo passar pelo buraco de

uma agulha do que um rico entrar no reino
dos céus". A visão puritana de que auferir
lucros era um ato pecaminoso estava intrín-
seca nas universidades, forçando-as a não
"querer" assumir a responsabilidade de en-
sinar jovens a ganhar dinheiro. O ponto-
de-vista é do professor Gustavo de Sá e
Silva, assessor da presidência da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo
da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV),
para quem a Administração de Empresas
era vista como uma tarefa indigna pelas
universidades.

Segundo o professor, esse preceito foi
quebrado no Brasil em 1954 com a instala-
ção, em São Paulo, pela Fundação Getúlio
Vargas, da primeira escola com graduação
universitária em Administração de Empre-
sas. "Mais que um marco histórico, a esco-
la tornou o Brasil o primeiro país a ter um
curso específico em Administração fora da
América do Norte", revelou o professor, que
foi um dos diretores da instituição e está
na EAESP/FGV desde a fundação.

De acordo com o professor, que está
reunindo documentos e depoimentos para
escrever um livro sobre a história dos 50
anos da instituição, o primeiro curso de
graduação universitária no mundo foi mi-
nistrado pela Universidade da Pensilvânia
(Estados Unidos), em 1861. Até então, o
que se tinha eram disciplinas que versa-
vam sobre o assunto em currículos de En-

genharia, de Direito e de Economia, e cur-
sos práticos para gerentes e diretores de
empresas.

Corrida
A partir daí observou-se uma "corrida"

de outras universidades para incorporar a
primazia da escola da Pensilvânia. Em 1950,
ou seja, 70 anos depois, os Estados Uni-
dos já tinham cerca de mil cursos de Ad-
ministração de Empresas. "É curioso que
nesse período nenhum outro país abriu cur-
sos semelhantes", enfatizou o professor, ao
dizer que somente em 1951 a Universida-
de de Toronto (Canadá) e em 1952 o Insti-
tuto Tecnológico cie Monterrey (México)
instalaram o modelo norte-americano. A
escola da FGV é a quarta do mundo.

Mas o que teria levado o Brasil a ser
um dos pioneiros no ensino da Adminis-
tração? A explicação, segundo o professor
Gustavo de Sá e Silva, tem origem no "Pla-
no Marshall" (articulado pelo então secre-
tário de Estado norte-americano George
Marshall, em 1947), programa de injeção
de recursos com o objetivo de recuperar
economias destruídas pela II Guerra Mun-
dial (Alemanha, Japão, Inglaterra, França,
Itália, União Soviética...). Na época, os Es-
tados Unidos detinham 60% da produção
industrial mundial - parte dela em decor-
rência de encomendas de guerra - e o dó-
lar havia sido "estabelecido" como moeda
internacional no mundo capitalista. Ou seja,
por trás desse sentimento de "responsabi-

lidade" estava a abertura de espaços para
investimentos norte-americanos.

De acordo com o professor, a recupe-
ração proposta foi rápida, o que motivou
os Estados Unidos a estender a idéia do
plano para países da África, Ásia e Améri-
ca Latina com economias subdesenvolvi-
das. Começaram a surgir os Bancos Nacio-
nais de Desenvolvimento Econômico (os
chamados BNDE). Mas, ao contrário da
Europa, onde a recuperação deveu-se em
parte à elevada cultura de desenvolvimen-
to econômico da população, descobriu-se
que nos países subdesenvolvidos para dar
certo era necessário, também, investimen-
tos na área social. "Uma das percepções
apontava para o desenvolvimento da ca-
pacidade administrativa", enfatizou Sá e
Silva. "Com a criação de um programa de-
nominado "Ponto 4", por volta de 1952, o
governo norte-americano passou a esten-
der apoio técnico e financeiro para países
interessados em desenvolver o ensino da
Administração", disse.

Ele lembrou que naquela época a Fun-
dação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro,
que já mantinha o curso de Administração
Pública (criado em 1948), com apoio da
ONU (Organização das Nações Unidas),
USAI (Desenvolvimento Internacional dos
Estados Unidos), governo federal e inicia-
tiva privada, cogitava abrir uma escola de
Administração de Empresas. Em 1953, uma
comitiva foi aos Estados Unidos e recebeu
apoio daquele governo para a implanta-
ção do curso.

De acordo com o professor Gustavo de Sá e Silva (foto), o
Brasil é o primeiro país fora da América do Norte - e o
quarto do mundo - a ter um curso de graduação em
Administração de Empresas
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"Escola paga não é fraca por
ter maus professores"

N
a opinião do professor Gustavo
de Sá e Silva, a educação no Brasil
está evoluindo rapidamente, prin-
cipalmente quando vê-se que a tra-

dição universitária do País é recente. "O Brasil
é o único grande país do continente ameri-
cano que não tem universidade com mais
de cem anos. Nos Estados Unidos, a mais
antiga é de 1636, época em que os espa-
nhóis já haviam fundado sete ao redor do
mundo; no Brasil, a mais antiga é a Univer-
sidade do Rio Grande do Sul, fundada por
volta de 1920", destacou.

Para ele, os cursos superiores (incluindo
o de Administração) irão se desenvolver ple-
namente quando o sistema de educação pri-
vado for dotado de técnicas mais modernas
e eficientes, que privilegiem a qualidade.
"Hoje, a universidade pública é a que tem
melhor qualidade porque consegue atrair os
melhores alunos, oferecendo até cursos gra-
tuitos. Só que, no Brasil, esses lugares são

ocupados pelos mais ricos, melhor prepara-
dos por freqüentar as melhores escolas bási-
cas, o que acaba deixando poucas vagas para
os alunos de classes menos abastadas", en-
fatizou.

Para corrigir essa deficiência, ele aposta
no aumento do número de escolas pagas.
"Se a universidade pública, que hoje leva o
rótulo de "ensino de qualidade", ampliasse
em três vezes o número de vagas, passaria a
contar com alunos mal preparados e não iria
conseguir manter o padrão. As escolas parti-
culares não são fracas por ter maus profes-
sores, mas porque tem maus alunos. A qua-
lidade é um processo lento e a única manei-
ra para se dar educação a todos é aumen-
tando o número de escolas", disse.

Ele lembrou que o Brasil, depois dos Es-
tados Unidos, é o país que tem o maior nú-
mero de universidades. "Supera o Canadá,
mas ainda é pouco. Quando se divide o nú-
mero de estabelecimentos pelo da popula-

ção atendida, o País fica abaixo do 10º lu-
gar", elucidou.

Universalização
Diante do avanço da tecnologia, que con-

tribuiu para a troca de experiências e co-
nhecimentos, o professor entende que o País
não deve continuar adotando uma política
de proteção ao trabalho interno. "Isso impe-
de que a importação do conhecimento seja
feita com rapidez. Fala-se muito do risco de
invasão das universidades estrangeiras, mas,
quem é que vai impedir que elas ofereçam
cursos pela Internet? Isso faz parte da uni-
versalização e já existem pelo menos 200 uni-
versidades oferecendo cursos de Adminis-
tração de Empresas com direito à diploma
pela Internet. A própria FGV está pensando
nisso", disse, ao recordar que a "reserva de
mercado da Informática" (anos 80) represen-
tou atrasos significativos para o País.

Fonte: Administrador Profissional - abr./2004




