
A busca da
formação
generalista

á exatos 50 anos, a primeira turma
de bacharelado em Administração
do Brasil concluía seu curso na
Fundação Getulio Vargas (FGV)
de São Paulo. Era 1955 e a insti-
tuição, criada na década de 1940

para preparar profissionais para órgãos pú-
blicos, começava assim a colocar em prática
a intenção de formar quadros para compor
também empresas do setor privado. A ex-
periência bem-sucedida foi seguida, e em
todo o País outras instituições surgiram para
suprir a necessidade de formar gestores para
as mais diversificadas organizações, tanto
no setor público como no industrial, no de
serviços e até no terceiro setor. Desde então,
o desenho do curso de Administração foi
constantemente alterado para acompanhar
as demandas da sociedade brasileira, que
mudou muito de lá pra cá.

Cerca de dez anos atrás, por exemplo, a
tendência era a especialização, mesmo na gra-
duação. Se por um lado a intenção parecia ser
a de formar profissionais mais especializados
e, portanto, teoricamente mais bem prepara-

dos, por outro, na prática, observava-se uma
limitação prejudicial ao aluno. "Começaram a
surgir cursos especializados, como o de Admi-
nistração Hospitalar. Daí o aluno saía com o
diploma, mas não podia mudar de ramo, nem
mesmo transferir-se de área dentro do hospi-
tal. A empregabilidade, no sentido de atuação,
ficava restrita e capenga", comenta João Luiz
Becker, diretor da Escola de Administração da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Ele explica que algumas faculdades
isoladas, sobretudo particulares, precisavam
demonstrar particularidades que justificas-
sem sua existência em determinada região,
para conseguir autorização do Ministério
da Educação. "Foram criados, então, cursos
como Administração com ênfase em Turismo,
por exemplo, quando a atividade de gestão é
uma só -seja para turismo ou qualquer outra.
O Conselho Federal de Administração vem
regulamentando a situação e impedindo esse
equívoco, e nós, como universidade pública,
temos ainda mais obrigação de caminhar
no sentido contrário ao da especialização",
completa.
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Esse enfoque, porém, parece estar supera-
do. A tendência atual privilegia a formação
de generalistas. Ao buscar completar seus
quadros com profissionais de nível superior,
o setor empresarial dá indícios claros de
que espera encontrar administradores com
características como polivalência e multi-
funcionalidade. "O que percebemos é que as
grandes empresas não querem profissionais
que já vêm moldados -é dentro delas que
começam a moldar o profissional. Querem,
para isso, profissionais abertos, flexíveis,
que venham com uma capacidade de visão
global", aponta Becker.

Contudo, se os cursos com títulos espe-
cíficos estão perdendo espaço para o bom e
velho diploma de Administração, o que ocor-
re em paralelo é que a grade de disciplinas
não é mais estanque -isso significa dizer que
alunos de Administração podem, sim, sair
da escola direcionados para alguma área de
interesse. O próprio conceito de "currículo
mínimo" do Ministério da Educação, que

estabelecia certas disciplinas e cargas horárias,
foi extinto para a área. "O currículo era mais
homogêneo no princípio, e progressivamente
vem acontecendo uma flexibilidade diante
dessa diversificação nos tipos de organiza-
ções empresariais. Por isso, além do núcleo
comum de disciplinas, há aquelas que os
alunos podem escolher mais livremente,
as optativas", explica Marta Ferreira Santos
Farah, coordenadora do curso de graduação
em Administração da FGV de São Paulo.
Há, no entanto, diferença entre "ênfase" e
"especialização". O que mudou foi que agora
há a intenção de deixar o aluno livre para
escolher a área em que quer especializar-se
ao longo da graduação.

Essa tendência é observada de norte a
sul do País. "Agora, o que há são ênfases
facultativas -o aluno pode optar por fazer
seu trabalho de conclusão de curso na área
de marketing ou na de gestão de produção,
e ele vai encontrar professores especialistas
para orientá-lo", afirma João Luiz Becker em
relação à postura da UFRGS, semelhante à
adotada pela Faculdade de Economia, Admi-
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nistração e Ciências Contábeis da Universida-
de de São Paulo (FEA-USP). Para Bernadete
de Lourdes Marinho, coordenadora do curso
de Administração da FEA-USP, "antes o curso
buscava enfatizar todas as áreas e, por isso,
ficava muito pesado em comparação até com
cursos estrangeiros. Agora, a carga foi redu-
zida e há mais disciplinas optativas livres e
eletivas -o aluno sai formado com uma boa
base de estatística, logística, marketing, RH,
estratégia, finanças". Os conceitos, porém,
são menos transparentes do que parecem. "O
aluno sai um generalista quase especialista."
Não é à toa que a palavra "flexibilidade"
esteja constantemente presente nas falas dos
coordenadores dos cursos de Administração
do País.

Embora ainda haja limites tênues entre
o que vem a ser um profissional generalista
e um especialista, não há dúvida de que
existem determinadas ênfases nos cursos. E,
como não poderia ser diferente, as mudanças
nos currículos acadêmicos adotadas ao longo
da história do curso de Administração têm
ligação íntima com as necessidades que as
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organizações empresariais geram em cada
contexto. A FGV, por exemplo, abre o campo
agora para a formação de quadros voltados
para as agências reguladoras, como a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ou-
tras instituições especializam-se em segmentos
bastante contemporâneos, como a Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
que tem uma carga adicional de marketing,
com especialidades em Marketing Esportivo
e Marketing para Produtos de Luxo. As uni-
versidades públicas, por sua vez, mesmo que
atentas ao mercado, optam por não perder
seu histórico caráter de pesquisa.

A flexibilidade, portanto, não diz respeito
apenas à definição de disciplinas. Num mun-
do cada vez mais veloz e interligado, os fatos
sociais influem diretamente no que acontece
nas salas de aulas. Se o tema "ética" veio à
tona na sociedade e, em algumas escolas, já
ganhou status de disciplina. No Ibmec-SP,
o tema "crise" aparece como gancho para
outras análises, como a Teoria das Organi-
zações. "Estudamos que as relações entre as
pessoas, as ditas relações informais, ajudam
a conseguir alguns objetivos -a forma como
você lida com um fornecedor ajuda muito
na negociação, por exemplo. Com a crise,
aproveitamos para ver o lado ruim dessas
relações informais, que pode ser o suborno
ou uma atitude de favorecer ilicitamente A ou
B", comenta Sérgio Lazzarine, coordenador
do curso de Administração do Ibmec-SP.
"Estamos interessados em investigar por

que exatamente essas relações de corrupção
acontecem tanto no País", conclui.

Se as diferentes instituições ainda pre-
servam suas especificidades, um ponto está
realmente se tornando universal entre as
principais escolas de administração: a interna-
cionalização. Programas de intercâmbio entre
universidades de todo o mundo estão cada
vez mais aperfeiçoados. A FGV tem acordos
de cooperação com mais de 60 universidades
em todo o mundo, promovendo a troca de
alunos entre si. A FEA-USP criou o "duplo
diploma", oferecido quando o aluno estuda
dois anos no Brasil e dois na universidade de
Marselha na França. "O diploma vale também
para toda a Comunidade Européia", explica
Bernadete. Como parte do que a professora
chama de "esforço de internacionalização",
a instituição lança no próximo ano algumas
disciplinas em inglês e em francês, de olho
na possibilidade de mais alunos e pesquisa-
dores estrangeiros escolherem o Brasil para
continuar seus estudos. "Muitas vezes a USP
acaba não sendo uma opção para o aluno
estrangeiro por causa da barreira da língua.
Há, portanto, um esforço de internacionali-
zação da faculdade para ajudar a transformar
o País em um produtor de capital intelectual
mundial."

Por fim, outro traço comum entre as insti-
tuições de administração brasileiras, e talvez
o mais sensível deles, é a preocupação com
as relações humanas. "Hoje, podemos dizer
que, ao lado do perfil de especialização, há
a intenção do desenvolvimento de um perfil
generalista e humanista", lembra Marta Fa-
rah. Isso quer dizer que, na prática, há cada
vez mais preocupação com a habilidade de
exposição e comunicação, com a pluralidade
de pensamentos, com o desenvolvimento de
espírito crítico -tônicas bastante enfocadas
pelos professores, para os quais as ferramen-
tas humanas são tão ou mais importantes
do que as tecnológicas. "O aluno aprende
a questionar as premissas, a confrontar as
teorias, a ampliar as abordagens", afirma
Sérgio Lazzarine. "Normalmente a forma de
avaliação do aluno é por meio de nota, mas
para o mercado isso não basta -a empresa
quer que o profissional tenha, além de boa
nota, um conjunto mais amplo de habilida-
des", conclui.
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