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I. RESUMO 

Este trabalho procurou estudar o processo de contínua formação profissional - 
necessidade primordial para a continuidade da construção do conhecimento, após a 
graduação do administrador. O principal enfoque é que o homem, enquanto agente 
do processo de mudanças, necessita de uma estrutura que possibilite o seu 
constante crescimento e aprimoramento na construção do conhecimento em 
benefício da sociedade em que vive. 

O mercado globalizado tem exigido das empresas melhor performance no que 
tange à produtividade e, principalmente, à qualidade. Empresas cada vez mais 
enxutas requerem profissionais cada vez mais competentes e com uma visão de 
trabalho mais generalista, um profissional versátil e criativo, que trabalhe com 
conceitos, com lógica e com análise crítica. 

A “Introdução” esclarece se essa  inquietação - razão de ser deste trabalho - é 
conseqüência de um processo de educação que possibilite aos profissionais 
formados em Administração estarem sempre e, constantemente, atualizados. 

Em seguida, um breve relato sobre a administração, a evolução das 
empresas, dos conceitos da administração e dos atributos do administrador frente a 
um processo de constantes mudanças e incertezas. Isto nos leva a uma reflexão 
sobre o perfil do profissional de administração que existe hoje no mercado. 

Buscou-se refletir, ainda, sobre os recursos disponíveis no mercado para o 
desenvolvimento da formação teórico-prático das pessoas. Essa reflexão nos deu 
embasamentos sobre as formas de atuação desses profissionais, bem como sua 
efetiva colaboração no desenvolvimento gerencial da empresa. Mostrou-nos ainda a 
necessidade de um processo de “educação” para a construção do conhecimento. 

Objetivou-se, também, versar sobre a Educação - seus princípios filosóficos, o 
que é, como se entende o ato de Educar, etc - principalmente, sobre a Educação 
Continuada, objeto deste estudo. Também se destacou o sistema interativo 
“Empresa e Instituição de Ensino e Pesquisa”. 

A pesquisa de campo realizada à luz da realidade da região metropolitana de 
Campinas teve como objetivo confirmar as dificuldades do profissional de 
administração no mercado de trabalho e que recursos ele utiliza para superá-las.  

Para finalizar, o presente estudo teve como principal objetivo contribuir - 
através da pesquisa - para o esclarecimento do processo de aquisição, manutenção 
e desenvolvimento de um determinado conhecimento. Certamente serão 
necessários outros estudos, que visem tornar presente a importância da Educação 
Continuada frente à necessidade de conhecer melhor a grande contribuição deste 
modelo de Educação para a formação de qualquer profissional e/ou cidadão. 

 
 
 
 
 



  

 

 

ABSTRACT 
 
This work tried to study the process of continuous professional formation - 

primordial need for the continuity of the construction of the knowledge, after the 
administrator's graduation. The main focus is that the man, while agent of the 
process of changes, needs a structure that facilitates its constant growth and 
improvement in the construction of the knowledge in benefit of the society helives in.   

The globalization market has been demanding better performance from the 
companies related to the productivity and, mainly, the quality. Companies more and 
more downsized are requiring more and more competent professionals with a wider 
vision of work, a versatile and creative professional, who work with concepts, with 
logic and with critical analysis.   

The " Introduction " explains that inquietude - the mainly reason of this work - 
is the subject of an education process that facilitates the professionals formed in 
Administration who are being always and constantly, up-to-date.   

The first moment contains a brief report about the administration, the evolution 
of the companies, the concepts of the administration and of the attributes of the 
administrating in face of a process of constant changes and uncertainties. This takes 
us to a reflection on the administration professional's profile that exists today in the 
market. 

As make clear the available resources in the market for the development 
theoretical-practical of the people formation. This reflection gave us establish on the 
forms of those professionals’ performance, as well as its effective collaboration. It still 
showed us the need of an “education” process for the construction of the knowledge.   

Education - that is looking for the need to know its philosophical beginning, 
what is, as understands the act of Education, etc - mainly, about the Continuing 
Education that is the object of this study. The factor also stood out the interactive 
system “Company and Institution of Teaching Researches”.   

 The field research accomplished to the light of the reality of the metropolitan 
area of Campinas, which first objective was to confirm the administration 
professional's difficulties in the labor market and which resources he uses to 
overcome them.    

To conclude, the main objective of the present study was to contribute - 
through research - to explain more clearly the acquisition process, and the 
maintenance and development of determined knowledge. Certainly other studies will 
be necessary to cause interest in focusing on the current importance of the 
Continuing Education in face of the need to know the great contribution of this model 
of better Education for the formation of any professional 

 
 

 

 

 

 



  

 

Formação Profissional do Administrador de 
Empresas 

- A questão da Educação Continuada - 
 

O mundo empresarial está cada vez mais exigente, 
prospectando candidatos com características e habilidades 
comportamentais que as escolas tradicionais estão longe de 
pensar em formar ou desenvolver. Isso demanda um repensar 
sobre a formação do futuro profissional de Administração, 
sobre o mercado de trabalho, sobre a qualidade e os 
conteúdos pragmáticos ministrados, para que através da troca 
de idéias e experiências venha promover uma revisão de 
conceitos , aprendizado e crescimento. 

A reestruturação industrial por que estamos 
atravessando, as novas teorias administrativas, o processo de 
abertura da economia pela globalização, estão a exigir uma 
profunda mudança no processo de formação profissional no 
país. 

O Brasil como país emergente, necessita promover 
profundas transformações na  atual política de educação 
superior, dando prioridade à qualidade em detrimento à 
quantidade de seus egressos.  
  
                                        (Tribuna do Administrador, Ago/96) 

 
O presente trabalho tem por objetivo estudar a formação do 

profissional em Administração e as tendências exigidas no mercado de trabalho. 
Quando se evidenciam as qualificações  necessárias  para preencher 

os requisitos  exigidos pelo mercado de trabalho, percebe-se  que a  formação 
obtida não é suficientemente  capaz de atender à demanda requerida. 

Assim, esse estudo visa certificar-se da real situação do profissional de 
administração no mercado e das atuais expectativas deste mercado em relação a 
ele, constatando se a hipótese apresentada é verdadeira, bem como, mostrar 
caminhos que viabilizem o futuro profissional a ingressar e permanecer no mercado 
de trabalho, melhor preparado.  

 
Introdução 

O profissional em administração está ocupando, e ocupará de hoje em 
diante, mais do que nunca, uma importante posição no mercado de trabalho, visto, 
principalmente, a  crescente necessidade das Empresas serem cada vez mais 
competitivas no mercado globalizado. 

O mercado globalizado tem exigido das empresas melhor performance 
no que tange à produtividade e, principalmente, à qualidade e à inovação. 
Empresas cada vez mais enxutas requerem profissionais cada vez mais 
competentes e com uma visão de trabalho mais generalista, um profissional versátil 
e criativo, que trabalhe com conceitos, com lógica e com análise crítica. Como 
afirma Peter Drucker, especialista  em estudo das organizações,  



  

... a empresa típica será baseada no conhecimento, e 
constituída, em grande parte, de especialistas que orientam e disciplinam 
seu próprio desempenho por meio das informações organizadas dos 
colegas, dos fregueses e suas matrizes. As empresas, especialmente as 
de grande porte, terão que mudar rapidamente o centro de gravidade do 
emprego,  de trabalhadores manuais e de escritório para os trabalhadores 
de  conhecimento, que resistem ao modelo de comando-e-controle que as 
empresas copiaram da organização militar há mais de 100 anos. (Drucker, 
1989, p.2-7) 

 
Para atender a essas exigências, as empresas têm recorrido a 

profissionais das mais variadas áreas do conhecimento, principalmente, engenharia, 
direito e economia, sem no entanto, conseguirem o êxito esperado.               

Sendo o profissional formado em administração supostamente a 
pessoa melhor preparada para atender a essa expectativa,  questiona-se porque tal 
profissional  encontra dificuldades no ingresso de sua vida profissional. Estaria a 
sua formação inadequada às realidades emergentes?   

Essas necessidades, que crescem de forma vertiginosa, têm 
distanciado cada vez mais os recém-formados1 da realidade do mercado. 
Primeiramente, por causa da velocidade que as mudanças ocorrem e em segundo, 
pela dificuldade que as Universidades têm para acompanharem essas mudanças. 
Sabemos que o processo de aprendizagem, bem como a mudança de 
comportamento, se processa de forma lenta. Daí a necessidade dos profissionais 
formados em  Administração estarem sempre e, constantemente,  atualizados. 

Considerando o exposto, faz-se necessário buscar soluções, que se 
não definitivas, pelo menos permitam aos futuros e atuais profissionais, formados 
em Administração, serem competitivos no mercado de trabalho.  
 
Evolução das Empresas 

A história das empresas é milenar, mas o estudo mais aprofundado de 
seu desenvolvimento nasceu com a revolução industrial no final do século XVIII. A 
revolução industrial provocou uma mudança substancial no desenvolvimento social, 
político e econômico da época, desencadeando um verdadeiro processo contínuo 
de mudanças e instabilidade, gerando com sua enorme complexidade e 
diversidade, um mundo de incertezas. 

Estudiosos como Adans Smith, Max Weber, F. Taylor, H. Fayol, H. 
Ford, E. Mayo e outros  dedicaram grande parte de suas vidas para entender o 
fenômeno decorrente desse processo, trazendo valorosas contribuições que 
possibilitaram, durante décadas, a sobrevivência das empresas. No entanto, muitos 
dos trabalhos oriundos desses estudos fixaram-se como dogmas inquestionáveis de 
verdades organizacionais. Nos últimos 100 anos, duas importantes evoluções na 
administração das empresas transformaram os negócios modernos. Uma, por volta 
da virada do século, tornou distintas a administração e a propriedade e caracterizou 
o papel do administrador profissional. A outra, e talvez a maior inovação, fez surgir a 
gigantesca empresa com ênfase na descentralização e sua distinção entre  a equipe 
de planejamento e a equipe executiva, uma forma de organização que predomina 
até hoje. Criou-se, podemos dizer, o modelo comando-e-controle fortemente 

                                                   
1 Entende-se por recém-formados as pessoas que ao saírem da graduação procuram ingressar no mercado de 

trabalho no campo de sua formação.   



  

sustentado na década  de 1950 e que os manuais escolares ainda consideram 
como normas de procedimentos gerenciais. Esse modelo, baseado no comando-e-
controle, fortaleceu nas empresas o papel do administrador especialista, cuja 
característica se fixou em cumprir regras e decisões preestabelecidas especificadas 
nos manuais de procedimentos. A certeza de que, se seguidas as regras, o sistema 
funciona perfeitamente, minimizando as incertezas, fez esse modelo se perpetuar 
até o fim da década de 1980. 

A expansão dos meios de comunicação, provocada pelo 
desenvolvimento da eletrônica, da informática, das telecomunicações e da Internet, 
diminuiu bruscamente o poder de centralização das informações. Esse fenômeno 
permitiu que um número cada vez maior de pessoas tivesse acesso a números 
cada vez maiores de informação. A informação deixou de ser segredo empresarial 
para fazer parte da vida de quem a ela recorrer.  

A necessidade de minimizar as incertezas na busca de estabilizar as 
empresas, em um mercado altamente competitivo, tem exigido profissionais 
executivos altamente preparados para enfrentar esse turbulento mundo dos 
negócios. 

 
A Administração 

As idéias e técnicas administrativas, foram influenciadas pelas 
circunstâncias de cada momento histórico e evoluíram continuamente. Apesar 
disso, é preciso destacar que essas idéias e técnicas têm raízes vigorosas nos 
conceitos taylorista e fordista  que, durante décadas, nortearam o papel do 
administrador nas organizações. Com o enfoque administrativo no processo e com 
a divisão de tarefas, o administrador não tinha que se preocupar com o mercado, 
mas sim, com a performance de seu produto, dentro dos padrões de qualidade 
estabelecidos pelas equipes técnicas. Assim, pretendia-se do administrador 
habilidades técnicas e profundo conhecimento de engenharia, o que lhe permitia 
garantir e assegurar a qualidade do produto. Sua visão endógena, ou seja, dentro 
da organização, não exigia dele outro conhecimento senão o das técnicas 
necessárias para supervisionar e treinar seus subordinados.  
 
Atributos do Administrador  

Uma análise do perfil apresentado em um estudo feito pela ANGRAD 2 
sugere a existência de três níveis. O administrador deve ser “Generalista-
Humanista”, visto a pesquisa apresentar o segmento Visão Global, com 26% e o 
Formação Humanista, com 20%, perfazendo praticamente metade do perfil 
sugerido. O segundo nível sugere que: “O Administrador é um decididor ético e 
responsável, empreendendo transformações” e compreende 29% do perfil. O 
terceiro nível contempla no administrador sua competência técnico-científica.  

Resumindo, o perfil almejado para um administrador é de um 
Generalista-Humanista que decide ética e responsavelmente empreendendo 
transformações com competência técnico-científica.  

Quanto às diversas habilidades, a pesquisa mostrou que o conceito 
“Compreensão do Todo” em conjunto com “integrado” e “visão sistêmica”, 
contribuíram para o que podemos chamar de “Crítico, lógico e analítico”.  
                    Constantemente, pode-se observar nos jornais que, na procura de 
executivos, as empresas têm requerido algumas habilidades que coincidem com o 

                                                   
2 ANGRAD. Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. 



  

estudo apresentado anteriormente. O perfil com as habilidades mais requeridas são: 
Relações Humanas, Liderança, Espírito de Equipe, que podemos entender como a 
Formação Humanista; Visão Holística, Crítico, Lógico, Analítico, que podemos 
entender como compreender o todo de forma integrada e sistêmica com espírito 
crítico, lógico e analítico; e, Comunicação, Língua Inglesa e Informática.3  
 A função do administrador está sustentada pela trilogia objetivos, 
decisões e recursos. A administração é o processo de tomar e colocar em prática 
decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Assim, só a formação acadêmica 
não é suficiente para manter o administrador no papel de gerente. É necessário 
mais do que isso, ou seja, uma constante atualização e aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos. É um contínuo estudo sobre as mais variadas formas de se 
administrar, isto é, uma educação continuada. 

Basta olharmos para os mais variados meios de comunicação para 
observarmos a avalanche de reportagens, artigos e assuntos versando sobre a 
globalização e as exigências dela decorrente. O mundo deixou de ser simplesmente 
a região a que pertencemos ou vivemos, hemisfério ou continente, para estender-se 
por todo o globo terrestre. A visão local e especializada deixou de ser importante, 
forçando as pessoas a ampliarem essa visão de forma geral e globalizada. As 
fontes e meios de comunicação passaram a ter papel preponderante nesse novo 
contexto, à medida que as fornece de forma mais rápida e precisa. Estar atualizado 
com o mundo, e com o que nele ocorre, passou a ter importância capital no 
processo de sobrevivência das pessoas nas organizações. As pessoas que entram 
em uma universidade, cujo tempo de formação leva em torno de quatro a cinco 
anos, ao saírem, já estarão necessariamente precisando de atualizações. Assim, 
muitas formas de estudos vêm-se firmando no mundo de aquisição  do 
conhecimento, desde grupos de consultoria, redes de treinamento e 
desenvolvimento de pessoal, até instituições de ensino e universidades.  
  
Empresas de Consultoria 

As empresas de consultoria têm encontrado na falta de formação 
adequada das pessoas que ocupam os diferentes cargos executivos das empresas 
o maior nicho de mercado da atualidade. O crescimento e a proliferação desse tipo 
de negócio tem  demonstrado ser um dos melhores investimentos dos últimos 
tempos. Isto confirma a idéia de que os profissionais à disposição no mercado de 
trabalho, em nível executivo, têm deixado muito a desejar. O número de empresas 
que contratam esse tipo de serviço é cada vez maior e pelo que se percebe, é um 
problema que atinge às pequenas, médias e grandes organizações, não se 
excluindo daí, nem as empresas multinacionais. 

Os programas normalmente requisitados na busca de resolver seus 
problemas,  estão voltados à área da gestão administrativa tais como: - Preparação 
para mudança, - Clima e ambiente organizacional, - Treinamento comportamental, - 
Ética empresarial para qualidade total, entre outros. Um número enorme de serviços 
está colocado à disposição de quem precisa de socorro imediato.4 

De  certa forma, esses programas têm melhorado a qualidade dos 
profissionais que atuam no mercado de trabalho e têm recebido o reconhecimento 
das empresas que, ao contratarem novos funcionários, buscam pessoas que 
possuam tais conhecimentos. 
                                                   
3 Jornal “O Estado de São Paulo” de 02, 16 e 30/11/1997. 
4 Informações obtidas através de catálogos e prospectos de cursos das respectivas entidades. 



  

 
Empresas de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal 

Como as empresas de consultoria, as empresas de treinamento e 
desenvolvimento têm conseguido um virtuoso e próspero mercado. Cada vez mais 
sofisticados, os programas de treinamento e desenvolvimento têm sido o remédio 
para a cura da maioria das organizações. Pelo menos, no entender de muitos 
empresários. 

Empresas como MCB - Management Center do Brasil, IDORT - 
Instituto de Desenvolvimento Organizacional do Trabalho, CPB - Centro de 
Produtividade do Brasil, oferecem programas de treinamento para gerentes e 
executivos nos mais variados seguimentos das organizações. Entre os mais 
procurados estão os que parecem ser a “onda” do momento, ou os chamados 
modismos: Gestão da Qualidade, ISO  9000, ISO 14000, Kaizen, Gerenciamento da 
Qualidade Total, Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda,Gestão Participativa, 
entre outros tantos.5 

Esses programas parecem preencher uma lacuna aparentemente 
deixada pelas universidades. O importante é observar a eficácia desse tipo de 
treinamento e em que ponto eles conseguem o resultado esperado.  

As informações prestadas por empresários e executivos de empresas, 
é que esse tipo de programa traz em seu bojo um novo conhecimento. No entanto, 
a sua implementação requer, muitas vezes, ajuda de consultoria externa. O que se 
pode observar é que quando um treinamento é feito de forma isolada do conjunto da 
empresa, ou seja, pessoas são encaminhadas para fazerem treinamento externo, 
sem um objetivo pré-definido, este treinamento fica prejudicado na sua 
implementação. 

Pode-se dizer que um programa efetivo de desenvolvimento e 
construção do conhecimento não pode estar baseado exclusivamente na 
necessidade presente, fruto das mudanças provenientes  do desenvolvimento 
social, político e econômico, mas de certa forma, dentro de um programa 
estruturado de educação, onde o educando pode se preparar para ser o agente e o 
controlador dessas mudanças, agindo de forma ativa no processo.  

Assim, quando essas  empresas de treinamento e desenvolvimento 
entram em cena como complemento do processo educacional, podem estar 
simplesmente corrigindo possíveis desvios, sendo, portanto, treinamento 
circunstancial necessário, para atender a uma demanda especificamente temporal. 
Esses conhecimentos nem sempre corroboram para a construção do aprender para 
apreender. 
 
Instituições de Ensino e Universidades 

Como não poderia deixar de ser, as instituições de ensino e  as 
universidades preocupadas com essa lacuna, procuraram buscar soluções para 
esse problema. Primeiramente com os cursos de extensão universitária, depois com 
os cursos de pós-graduação lato-sensu ou especialização. Instituições como a USP 
- Universidade de São Paulo, UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba, 
PUC-Campinas - Pontifícia Universidade Católica da Campinas, FGV - Fundação 
Getúlio Vargas, entre outros, elaboraram programas de preparação para executivos 
procurando reforçar seu papel como instituições na formação do conhecimento e 
melhor preparar o profissional para a acelerada mudança dos novos tempos.  

                                                   
5 Revista Controle da QUALIDADE, dez. 1997. 



  

Essa preocupação já é fato consumado em muitos países 
desenvolvidos, resultando em amplo benefício para as instituições envolvidas. Ela já 
vem ocorrendo há  algum tempo no Brasil, mas são frutos de iniciativas isolada, 
sem uma preocupação consistente e planejada. Observa-se inclusive uma certa 
dicotomia filosófica e ideológica com  relação ao papel da Universidade nesse 
contexto.  

Uma corrente mais conservadora acredita que o papel da Universidade 
está na formação e desenvolvimento do conhecimento enquanto conhecimento, 
independente do desenvolvimento tecnológico. Sua preocupação não pode estar 
vinculada a um determinado regime, por exemplo capitalista, que se apropria do 
conhecimento para garantir-se no mercado. O conhecimento nessa visão 
acadêmica é de propriedade da humanidade e não de um determinado setor social, 
político ou econômico. 

Já uma corrente mais progressista vê na Universidade uma  fonte 
geradora do conhecimento para garantir o bem-estar da comunidade. Sob esse 
ponto de vista, todo conhecimento produzido no campo da pesquisa, inclusive o 
tecnológico, é papel da Universidade que, assim, garante o progresso, a 
preservação da espécie e o bem-estar social da comunidade. A busca constante do 
conhecimento para garantir ao  homem sua presença no contexto social em que 
está inserido, visando criar e  garantir empregos e recursos para a sobrevivência, é 
papel da Universidade.   

Assim, mesmo existindo essa dicotomia, independente da linha 
conservadora ou progressista,  a Universidade está procurando ajustar-se e estar 
presente no que diz respeito à criação e à formação do conhecimento social, 
político, econômico e tecnológico, desde que este venha garantir o bem-estar social 
da comunidade.  

A necessidade de procurar um modelo de ensino que atenda melhor 
às expectativas das organizações frente à competitividade mundial, pode ser 
observado pelo resultado do  Exame Nacional de Cursos, realizado pelo MEC, nos 
anos de 1996 e 1997. Para os cursos de Administração, pode-se verificar que os 
dados não são nada animadores. Os resultados auferidos pelos alunos por ele 
avaliado, são extremamente preocupantes, pois em nenhum dos tipos de provas os 
alunos tem conseguido uma média aceitável a exigência de mercado. 

Em 1993, na USP - Universidade de São Paulo, o Departamento de 
Administração da FEA - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
em conjunto com a FIA - Fundação Instituto de Administração, lançou, com grande 
sucesso, o programa Master of Business Administration - Executivo, seguindo a 
tendência das mais importantes universidades e escolas de administração dos 
Estados Unidos da América. Os programas são oferecidos para atender as áreas de 
Marketing, Recursos Humanos, Finanças, Especialização em Administração - 
Capacitação Gerencial e Executivo Internacional.6 

A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo - FGV,  a Business School 
São Paulo - BSP e a Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais,  são algumas 
das  instituições que oferecem programas semelhantes.  

Essas instituições tiveram por base o programa “Master of Business 
Administration” oferecido no exterior nas americanas Havard, Stanford, Chicago, 
Whalton, Columbia, e na francesa Insead, que arrebanham dezenas de brasileiros, 

                                                   
6  Prospectos de cursos - USP - Universidade de São Paulo. 



  

todos os anos, em busca de novos conhecimentos que possam abrir caminhos para 
o mundo dos negócios. O sucesso desses programas é reportagem de capa da 
revista EXAME de 23 de outubro de 1996.(Exame, nº 22, 1996) 

Dentro desta proposta, as universidades vêm desempenhando um 
papel ímpar para o desenvolvimento do saber na construção do conhecimento, 
propiciando ao profissional o desenvolvimento de suas habilidades de ser crítico e 
ser reflexivo. 
 
Educação                     

O tema Educação é bastante abrangente e existem muitas formas e 
interpretações a respeito do assunto. No entanto, para o propósito deste trabalho 
faz-se necessário conceituar a Educação do ponto de vista acadêmico, visto tratar-
se aqui de um processo de educação continuada ou permanente para o profissional 
de administração.   
 
1. O que é Educação 

 Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja 
ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar para aprender-e-ensinar. 
Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 
misturamos a vida com educação. (Brandão, 1995, p. 7) 

 
Por esse ponto de vista, podemos entender a educação em sua forma 

mais primitiva e abrangente. A educação não é um privilégio das instituições de 
ensino, nem uma habilidade ímpar do pedagogo. A educação é o produto  do 
conhecimento de tudo o que se vive em nossa existência, desde o momento da 
concepção até a nossa morte. À medida que os povos evoluem e, 
conseqüentemente, o mundo em que vivemos, as situações necessárias para a 
sobrevivência mudam. Assim, os grupos sociais, nas suas mais variadas formas de 
vida, foram criando códigos sociais de conduta, regras de trabalho, os segredos da 
arte e da religião, o artesanato, a tecnologia, e todos os meios necessários para a 
sobrevivência do grupo e de cada um de seus sujeitos. Esses elementos  do 
conhecimento são transferidos para  cada indivíduo do grupo através das diversas 
formas de transmissão do saber. No lar, na igreja, na escola, na rua, na TV, no 
rádio, nos jornais e em todos os meios possíveis de informação, tais conhecimentos 
são transferidos. 

 
Quando um povo alcança um estágio complexo de 

organização da sua sociedade e de sua cultura; quando ele enfrenta, por 
exemplo, a questão da divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é 
que ele começa a viver e a pensar como problema7 as formas e os 
processos de transmissão do saber.     (Brandão, 1995, p. 16) 

 
A Educação pode se apresentar de duas formas distintas: a educação 

informal, originada da aquisição do conhecimento através dos meios primitivos de 
transferência do conhecimento e a educação formal, propiciada pelas escolas 
formalmente constituídas, com o auxílio de técnicas pedagógicas e profissionais 
especializados em educação.  

                                                   
7 O negrito é do autor desta dissertação 



  

 
a) - Educação Informal 

Este texto apresentado por Brandão, retrata bem o aspecto da 
educação informal, em que os indivíduos aprendem a partir do convívio social, com 
as experiências do dia-a-dia e com a sabedoria dos mais velhos ou daqueles que se 
propõem a ensinar suas  artes, técnicas e habilidades. A mola propulsora desse tipo 
de ensino-aprendizagem na educação é a curiosidade e a necessidade do saber 
para viver,  defendida por Paulo Freire em “Pedagogia da Autonomia” para ser 
observada e aplicada pelos educadores na educação formal. (Brandão, 1995, p.20) 
 
b) - Educação Formal 

A  Educação Formal ou Educação Escolar é aquela que tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LDB - Lei N º 9.394, dezembro/96, Art. 
2 º) 

Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB, esta propicia a formalidade do ensino a todos os cidadãos indistintamente, 
estabelecendo critérios para que se processe o ensino formal. 

É importante ressaltar aqui que, enquanto Educação Formal, esta se 
vincula ao mundo do trabalho e à prática social. Assim, pode-se entender que a 
educação tem também o papel de desenvolver e preparar o indivíduo à prática 
profissional. 

A Educação Formal é regulamentada por  cada nação de acordo com 
os seus interesses e grau de desenvolvimento de seus povos.  
 
2. Educação de Adulto 

A educação é um processo exponencial, isto é, multiplica-
se por si mesma com sua própria realização. Quanto mais educado, mais 
necessita o homem educar-se e portanto exige mais educação. Como 
esta não está jamais acabada, uma vez adquirido o conhecimento 
existente (educação transmissiva) ingressa-se a fase criadora do saber 
(educação inventiva). (Pinto, 1994, p.33)                              

 
A educação do adulto difere da educação da criança em vários 

aspectos. Primeiramente, porque o adulto já construiu ao longo de sua vida um 
modelo próprio de adquirir conhecimentos dentro das necessidades e dificuldades 
por ele encontrada no seu convívio social. Segundo, porque existe uma pré-
disposição das pessoas adultas de buscarem informações que possibilitem o uso 
imediato do conhecimento adquirido para atender a uma necessidade emergente. 
Isso porque as tarefas que a sociedade requer do indivíduo, durante sua existência, 
vão mudando de conteúdo e de significado com seu desenvolvimento, orgânico e 
psicológico, o qual lhe confere, em cada etapa de sua vida, distintas capacidades de 
ação e de trabalho. Geralmente, esse tipo de informação leva o indivíduo a construir 
seus conhecimentos restritos a suas necessidades, normalmente profissionais, 
esquecendo-se de que a educação é a formação do homem como um todo.  

Segundo  Pinto, existencialmente,  
... o adulto é o homem na fase mais rica de sua existência, mais plena de 
possibilidades. Por isso, é  o ser humano no qual melhor se verifica seu 
caráter de trabalhador. O trabalho expressa e define a essência do 
homem em todas as fases de sua vida (da infância à velhice), mas é no 



  

período adulto que melhor se compreende seu significado como fator 
constitutivo da natureza humana. (Pinto, 1994, p. 79) 

 
Assim, a preocupação com a educação do adulto está mais voltada a 

fornecer-lhe os conhecimentos restritos às suas necessidades emergentes. Isso se 
pode observar desde a alfabetização até os cursos de pós-graduação. Os 
programas preparados pelas instituições estão sempre buscando atender a tais 
necessidades. No entanto, não pode ser somente essa a preocupação da 
educação. 

A educação do adulto deve sim atender tais necessidades, mas 
também deve preparar o homem como um ser total, cidadão e profissional no futuro. 
E o ponto mais importante desse processo está em fornecer ao indivíduo bases que 
fortaleçam o seu senso crítico, criativo e reflexivo. A educação do adulto é 
concebida por fases (Lowy, 1986, p.17). A básica ou fundamental é a racional ou 
intelectual, ou seja, o entendimento do mundo. Essa fase envolve a coleta de 
informações, síntese dessas informações para formar a base do conhecimento e a 
aplicação ou contemplação do conhecimento para atividades sábias e  prudentes. 
Tal como a educação intelectual é a educação moral. Ela está direcionada para o 
desenvolvimento dos valores: prudência, sobriedade, coragem e firmeza 
(Aristóteles),  justiça (Platão e Aristóteles), religião, esperança, amor e humildade 
(S. Agostinho). A formação do homem completo é indispensável para o bom 
desenvolvimento de uma  nação.  
 
3. Educação Continuada 

Em um mundo em constante evolução, cujas técnicas e 
acontecimentos ocorrem a uma velocidade surpreendente, uma constante 
atualização de conhecimentos e uma contínua readaptação se fazem necessária 
para garantir ao indivíduo a sua sobrevivência. A única forma de manter alguém 
educado é pela preparação constante, ao longo da vida. Neste espaço privilegiado 
do viver se otimizam os talentos e as capacidades das pessoas,  colocando-as em 
sintonia com os objetivos da Organização. O indivíduo que investe em uma 
formação continuada está pavimentando o caminho para sua própria melhoria e 
estabelecendo as bases para sua auto-realização.  

 
A Educação Permanente (Educação Continuada) é uma 

concepção dialética da educação, como um duplo processo de 
aprofundamento, tanto da experiência pessoal quanto da vida social, que 
traduz pela participação efetiva, ativa e responsável de cada sujeito 
envolvido, qualquer que seja a etapa de existência que esteja vivendo. 
...O primeiro imperativo  que deve preencher a Educação Permanente é a 
necessidade que todos nós temos de sempre aperfeiçoar a nossa 
formação profissional. ...Deve informar-se, documentar-se, aperfeiçoar 
sua destreza, de maneira a se tornar mestre da sua práxis. O domínio de 
uma profissão não exclui o seu aperfeiçoamento. Ao contrário, será 
mestre quem continuar aprendendo. (Pierre Furter) (apud Brandão, 1995, 
p. 80-82) 

 
O processo de mudança, e principalmente a mudança acelerada, 

provocam no indivíduo o que podemos chamar de retorno à “estaca zero”. Para 
enfrentar essa problemática, os japoneses utilizam-se de uma metodologia, que 



  

traduz bem esse conceito, chamada Kaizen8. O Kaizen  significa melhoria 
constante, aperfeiçoamento contínuo (hoje melhor do que ontem, amanhã melhor 
do que hoje). Para o indivíduo conseguir esse resultado terá que estar 
constantemente em busca de seu aperfeiçoamento, adquirindo mais e novos 
saberes e construindo seu conhecimento. Isto só será possível em um processo de 
educação continuada. 

A educação continuada, dentro da concepção de educação, de 
preparar a pessoa para a vida, atende à necessidade do indivíduo de se manter 
preparado, ou se preparar, para as constantes mudanças tecnológicas, econômicas, 
políticas e sociais. Em decorrência das mudanças, as profissões e as relações de 
trabalho se alteram de forma  acelerada, e na maioria das vezes os indivíduos não 
encontram meios para se atualizarem. Os cursos regulares de quatro ou cinco anos, 
não são suficientes para dar às pessoas  o preparo necessário ao atendimento 
dessa demanda do saber. Um processo de educação que ofereça condições para 
um  constante aperfeiçoamento na construção do conhecimento, possibilitará ao 
profissional estar buscando informações e destreza  para a sua práxis.  A esse 
processo podemos chamar de Educação Continuada. 

O principal fator de mudança de uma sociedade é a educação. 
 ...Ao lado  da formação da personalidade, da preparação 

necessária de cada cidadão para assumir as obrigações sociais e 
políticas, a educação desempenha a tarefa de preparar para o trabalho, e 
influi substancialmente na criação de novos quadros de mão-de-obra com 
capacidades técnicas adequadas aos novos processos produtivos que o 
desenvolvimento  introduz criando novos mercados de trabalho. 
(SAGMACS - educação e planejamento) (apud Brandão, 1995, p. 84) 

A nova  LDB traz uma série de possibilidades que podem atender a 
essas necessidades emergentes em nosso país. Em seu Art. 39 ela diz: 

 A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

Em seu Art. 40 diz: 
 A educação profissional será desenvolvida em articulação 

com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada,  em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”. 

 Ainda no Capítulo IV, em que trata da educação superior, no seu Art. 43  diz:  
A educação superior tem por finalidade: ...II - Formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

 em seu Art. 44 diz: 
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 

programas: I - Cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes 
níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino; 

e ainda em seu Art. 50, quando diz:  
As instituições de educação superior, quando da ocorrência 

de vagas, abrirão matrículas  nas disciplinas de seus cursos a alunos 

                                                   
8 Kaizen. Filosofia japonesa de gerenciamento, cujo significado é melhoria contínua ou a busca da perfeição. 



  

não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, 
mediante processo seletivo prévio; 

 Além dos artigos  citados, pode-se incluir ainda, os de cursos de pós-graduação em 
nível de especialização e os programas de mestrado e doutorado. (LEI N º 9394 - 
20/dez/96)9  

Ao que se parece, a nova LDB  já vislumbra a necessidade de 
programas que possam atender a essa nova demanda do saber. Os artigos 
apresentados possibilitam a criação de programas que conduzem a uma visão de 
educação continuada ou permanente.  

Pode-se concluir, assim, que um processo de educação que possibilite 
ao indivíduo atualizar-se constantemente, estará contribuindo para a construção de 
uma sociedade criativa e preparada para mudanças. As mudanças e a interação do 
indivíduo para com elas, irá construir uma sociedade forte. O homem é a mola 
mestra do desenvolvimento. Por isso é preciso que ele desenvolva suas 
potencialidades.  
 
Interação Universidade Empresa – Uma necessidade 

A discussão sobre a interação da Universidade e Empresa é um 
assunto bastante presente tanto nos meios acadêmicos como em muitas empresas. 
Não resta dúvida tratar-se de um assunto  polêmico, pois existem resistências 
ideológicas e filosóficas de ambos os lados com relação ao assunto. Do lado 
acadêmico, a preocupação é manter a liberdade intelectual e a não subordinação ao 
interesse empresarial. Do lado empresarial, é a incredibilidade quanto à 
competência da universidade na solução de problemas práticos imediatos. No 
entanto, mesmo sendo uma questão polêmica,  faz-se necessário voltar à pauta a 
questão, visto ser este um assunto de extrema relevância à educação continuada, 
objeto deste trabalho. 

Dissociar a teoria da prática é uma tentativa esdrúxula, pois teoria e 
prática se completam. A teoria se concretiza pela prática e por sua vez, a 
necessidade de se aprimorar a prática  leva à nova teorização.  Assim, a pesquisa 
científica só faz sentido quando atende às necessidades de ordem social, política e 
econômica, como razão de ser do próprio desenvolvimento social.  

A qualificação do fator humano é na atualidade um fator estratégico 
tanto para as nações quanto para as empresas.  

Países como o Japão e a Coréia têm seu sucesso graças à 
capacitação tecnológica apoiada na formação de seus recursos humanos. Sua 
modernização, em tão curto espaço de tempo, teve como prioridade estratégica a 
formação de recursos humanos qualificados em ciência e tecnologia, e uma 
educação básica de qualidade. 

A parceria entre universidade e empresa  tem sido ponto central da 
reflexão sobre educação em vários países desenvolvidos. Tem sido a responsável 
pelo desenvolvimento tecnológico de várias áreas do conhecimento. Como 
exemplo, pode-se observar o desenvolvimento na área da informática,  na saúde e 
na ciência de materiais. Nesses países, a interação tem sido a estratégia para a 
globalização da economia. 

Nesse contexto, pode-se dizer que a relação Universidade-Empresa é 
indispensável para o desenvolvimento de uma nação que busca interagir com 
outros países num sistema econômico globalizado.10  

                                                   
9 Os negritos são do autor desta dissertação. 



  

 
Pesquisa de Campo 

A dificuldade de encontrar soluções que possam minimizar os 
problemas de qualificação dos profissionais na área de administração é de 
conhecimento geral no campo empresarial. No entanto, para se conseguir respostas 
mais claras com relação ao fato gerador deste trabalho de pesquisa, foram 
elaborados instrumentos que pudessem, de certa forma, evidenciar tais fatos. Assim,  
no trabalho de pesquisa preocupou-se questionar dois pontos específicos e 
importantes do processo: a formação profissional e o campo de trabalho. Procurou-
se detectar quais as dificuldades encontradas pelos profissionais de administração 
ao ingressarem na vida profissional, como conseqüência de sua formação na 
graduação e como as empresas e os profissionais estão suprindo essas deficiências, 
quando admitidos e atuantes no mercado de trabalho. (Juliato, 1998, p. 35-54 
Dissertação)   

 
Análise dos dados  

Os pontos importantes a serem considerados nesta pesquisa, 
conforme explicitados anteriormente, referem-se à formação do profissional, suas 
dificuldades no desempenho de seu trabalho, como buscam solucioná-las e, se 
essa busca tem surtido resultados satisfatórios. 

A pesquisa reforçou alguns aspectos já evidenciados quando da 
problematização neste trabalho. O interessante, no entanto, é que tanto os 
profissionais graduados em administração, como os de outras graduações, 
encontram dificuldades com as habilidades humanas, principal fator na liderança, 
para a condução de equipes, no envolvimento e no comprometimento com a 
organização. 

Outro aspecto evidenciado na pesquisa é quanto às dificuldades 
encontradas por área de trabalho do administrador. As áreas humana, financeira e 
mercadológica se destacam como as de maior dificuldade, pois são áreas que 
requerem do profissional uma visão holística da organização. A Visão Holística é 
uma habilidade fundamental para o desempenho do profissional. 

Ainda sobre as habilidades, o uso de estratégias adequadas, 
compreensão do todo administrativo e interação estão presentes como fatores de 
maior dificuldade. Logo, o desenvolvimento dessas habilidades faz-se necessário 
para o bom desempenho profissional, num mundo em constante mutação. 

A busca para solucionar e/ou minimizar tais dificuldades tem sido a 
preocupação de muitos profissionais e empresas por eles representados. Observa-
se, no entanto, que os temas de maior relevância estão focados em programas de 
treinamento e desenvolvimento que parecem não atender satisfatoriamente a suas 
expectativas, embora tais temas estejam vinculados às dificuldades apresentadas.. 

As Empresas que forneceram as informações, principalmente as 
entrevistadas, solicitaram não serem mencionadas nominalmente por razões éticas 
e ideológicas.  
 
Conclusões e comentários 

A proposta deste trabalho surgiu da necessidade de melhor entender a 
problemática profissional do graduado em Administração frente às oportunidades 
que o mercado oferece e ao seu preparo  para atender às expectativas do mesmo. 

                                                                                                                                                               
10 Globalizado. Expressão usada para definir uma economia sem fronteira.    



  

Assim, as informações, reflexões e pesquisas decorrentes deste estudo conduziram 
o pensamento para uma proposta pedagógica alternativa que possa, de certa forma, 
contribuir para minimizar os efeitos decorrentes das transformações por que 
passam as organizações e a sociedade  nos dias de hoje. 

Sem sombras de dúvidas, o mundo globalizado social, política e 
economicamente, tem gerado um complexo processo de competitividade entre as 
empresas em busca de espaços cada vez mais restritos  e seletos. Essa 
complexidade tem exigido dos profissionais Administradores desenvolverem 
habilidades até hoje consideradas desnecessárias no desempenho de suas 
atribuições. Como  nos mostra o resultado da pesquisa, a maior preocupação esteve 
sempre no campo técnico e não no  campo conceitual administrativo. Assim, os 
postos executivos, na maioria das vezes, eram preenchidos por profissionais com 
formação técnica, oriundos das áreas de engenharia, direito, psicologia e outros, 
fortes concorrentes dos profissionais graduados em administração. 

No entanto, as funções estratégicas das empresas, funções que se 
encontram nos escalões  mais altos das organizações, requerem maior 
conhecimento conceitual e humano, como mostra o diagrama de habilidades 
gerenciais de Robert L. Kartz.  Habilidades gerenciais, segundo Kartz 11 

E, foi exatamente neste campo, que a pesquisa apresentou como 
sendo o maior grau de dificuldade. Isso evidencia a formação insuficiente dos cursos 
empresas de consultoria e treinamento e desenvolvimento profissional, que têm 
como principal objetivo ensinar modelos pré-definidos e que, muitas vezes, não 
atendem aos executivos em suas principais necessidades.  

Para desenvolver essas habilidades tem crescido muito a procura por 
programas de instituições de ensino, como as Universidades, que oferecem cursos 
em nível de especialização – (pós-graduação latu senso). Os programas das 
Universidades, embora tenham o seu lado técnico-profissionalizante evidenciado, 
normalmente buscam levar os participantes a expandirem seus conhecimentos, com 
reflexões e questionamentos no âmbito da aplicabilidade  de seu aprendizado. Esse 
tipo de educação pode-se caracterizar como Educação Continuada, visto a 
conceituação amplamente abordada anteriormente.  

As  empresas têm também recorrido a programas alternativos de 
educação, normalmente existentes em empresas de consultoria ou de treinamento e 
desenvolvimento. O novo enfoque de gestão administrativa tem levado muitas 
empresas de desenvolvimento gerencial a mudarem suas propostas, reforçando 
mais o lado de construir conhecimentos a partir de experiências vivenciadas no dia-
a-dia ou através de jogos e simulações das realidades administrativas emergentes. 
Um dos ensinamentos do filósofo chinês Confúcio expressa bem este enfoque : -“o 
que você ouve, você esquece; o que você vê, você lembra; o que você vive, você 
guarda”.  Desenvolver a capacidade de comunicação, de liderança e de tomada de 
decisão através de jogos e simulações, fortalece nos indivíduos o seu lado crítico e 
reflexivo, fazendo-os descobrir os pontos potencialmente fortes  e os pontos que 
precisam ser melhorados.  

Segundo os dados da pesquisa, podemos concluir que as empresas e 
executivos procuram através dos programas alternativos de instituições de ensino, 
de empresas prestadoras de treinamento e desenvolvimento, de empresas de 
consultoria na área gerencial e, até mesmo de programas estruturados e/ou 

                                                   
11 Maximiano, Antonio C A . Teoria Geral da Administração, 1997. Pg. 74. 



  

desenvolvidos internamente, um processo de contínuo aprendizado, a que podemos 
chamar de um processo contínuo de educação: a Educação Continuada.  

A conceituação de Educação Continuada, obtida das pesquisas 
bibliográficas, baseia-se no pressuposto de que “o ser humano, em toda a sua 
existência, necessita de uma educação constante e continuada, no sentido de 
melhor integrar-se à sociedade e ser agente de seu progresso”.  

O presente estudo não está esgotado. Seria pretensão querer propor 
soluções definitivas para o problema a partir de uma análise regional. Mas esta 
reflexão possibilitou vislumbrar caminhos que, se levados a um estudo mais 
aprofundado e abrangente, poderão atender, ou até solucionar satisfatoriamente o 
problema.  

As análises decorrentes desse estudo mostraram que nosso modelo  
educacional precisa ser repensado urgentemente. O conceito de educação calcado 
no processo de somente transferir o conhecimento, na idéia de que “eu sei e você 
aprende comigo”, está superada. A postura do educador terá que ser alterada 
substancialmente. A reprodução do conhecimento não é mais suficiente para 
enfrentar as constantes e rápidas mudanças. Esse processo não tem volta e, 
sobretudo, não permite que se reme contra a correnteza do progresso. É preciso 
que o indivíduo saiba refletir sobre o conhecimento e através da dialética12, da 
transmissão do saber, construir o seu próprio conhecimento.  

A proposta de construção do conhecimento migrou para dois pontos 
fundamentais da educação: primeiro, a mudança do nosso modelo atual de 
educação para um modelo cujo enfoque seja o aprender a apreender, ou seja, a 
reflexão do saber  para entender, compreender e estimular o raciocínio, a 
discussão, a reflexão, a dúvida e a análise. Isto conduzirá o indivíduo a um novo 
patamar de educação. Segundo, viabilizar um programa de Educação Continuada, 
um modelo de educação que estimula o indivíduo a estar sempre e constantemente 
em busca de novos conhecimentos, refletindo sobre eles e colocando-os em prática. 
A única forma de manter alguém educado é pela preparação constante, ao longo da 
vida. Assim, se otimizam os talentos e as capacidades das pessoas, colocando-as 
em sintonia com os objetivos da organização e da sociedade, num mundo dinâmico. 

Como este trabalho visa compreender a formação profissional do 
Administrador de Empresas frente às expectativas de um mundo globalizado e 
altamente competitivo, tem como uma de suas “descobertas”, a Educação 
Continuada, como sendo um dos recursos indispensáveis e uma das ferramentas 
indiscutíveis de aperfeiçoamento constante. Sua concepção dialética promove um 
processo de aprofundamento - tanto da experiência pessoal quanto da vida social - 
que se traduz pela participação efetiva, ativa e responsável de cada sujeito 
envolvido, qualquer  que seja a etapa de existência que esteja vivendo. O 
aperfeiçoamento constante de seus conhecimentos é que garante o domínio de sua 
profissão.  

Os cursos de graduação precisam ser remodelados em sua 
fundamentação filosófica-pedagógica, para o aprender a apreender e as 
universidades e empresas de desenvolvimento profissional precisam criar 
programas com bases filosóficas na Educação Continuada.  

É a esse tipo de programa que as Empresas visam para atender com 
maior eficácia as suas necessidades: um programa que desenvolva nas pessoas a 
habilidade de trabalhar com situações emergentes e novas usando de versatilidade 

                                                   
12  Entende-se por dialética a arte do diálogo ou da discussão . Segundo dicionário AURÉLIO.  



  

e criatividade, fruto do desenvolvimento do saber adquirido e da construção de seu 
próprio conhecimento. Está aí a possibilidade de trabalhar e dominar novos 
paradigmas, uma das conseqüências de uma economia dinâmica e globalizada. 

A parceria entre Universidade e Empresa é ponto central da reflexão 
sobre Educação em países desenvolvidos, e tem sido responsável pelo 
desenvolvimento tecnológico de várias áreas do conhecimento. Assim, a relação 
Universidade-Empresa é indispensável para o desenvolvimento de um programa de 
educação focado na competitividade de uma economia globalizada. A parceria 
acadêmica com as empresas é mais um motivo para estimular o setor empresarial 
em investimentos, em pesquisa e desenvolvimento, fonte do conhecimento e do 
saber. 

Esse conjunto de idéias estruturado de forma criteriosa, lógica e 
profunda, será o pano de fundo para o princípio filosófico da Educação Continuada, 
proposta desse trabalho. 
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