
Os caminhos da Administração

Com a "explosão" dos cursos superiores, as previsões indicam que o País deverá
ter, em 2007, 6,4 milhões de alunos. O Censo de 2002, divulgado pelo MEC,

mostra que são criados quatro cursos por dia

O Censo da Educação Superior de
2002, divulgado em outubro pelo
Ministério da Educação (MEC),

comprovou a tendência que se
vinha observando desde 1998, ou seja, a ex-
plosão dos cursos de graduação no País;
107% de crescimento, passando de 6.950 para
14.399- E os cursos de Administração não
ficaram para trás: passaram de 1.462 em 2000
para 2.430 em 2003, ou seja, mais de 60%.

Segundo os números do MEC, em termos
de ensino superior em sua totalidade, a par-
ticipação das instituições particulares passou
de 75% em 1991 para 85% em 2000 e 88%
em 2003. O maior número de cursos trouxe
conseqüências imediatas, como a diminui-
ção da relação candidatos-vaga nos cursos
privados e o aumento de alunos matricula-
dos. O número de matrículas subiu 64% nos
últimos cinco anos. Nesse ritmo, as proje-
ções indicam um contingente de 6,4 milhões
de alunos no curso superior em 2007.

A tendência para a área de Administra-
ção é também um aumento cada vez mais
expressivo de alunos. A tarefa de adminis-
trar, planejar, mobilizar os meios necessári-
os para conseguir resultados, que era consi-
derado uma arte ou uma qualificação conse-
guida na análise de técnicas baseadas no co-
nhecimento científico, em função da extre-
ma concorrência, transformou-se numa cor-
rida por soluções cada vez mais complexas,
que usam e abusam da mercadologia, da
análise financeira e da programação linear,
obrigando hoje os profissionais a permane-
cer em "estado de constante atualização e
aprendizado".

Os tempos em que os principais cargos
administrativos eram ocupados por econo-
mistas, engenheiros e até mesmo advogados
parecem enterrados para sempre. E, se num
passado não muito remoto, o número de
candidatos era compatível com o número de
vagas, hoje a situação é totalmente diferen-
te, principalmente depois que os adminis-
tradores tiveram a profissão regulamentada
e os responsáveis pelos grandes conglome-
rados começaram a perceber que o único
caminho para o sucesso é colocar "as pesso-
as certas nos lugares certos". Ou, em outras
palavras, administradores para administrar.

O aumento de cursos de Administração

(assim como de outras áreas) leve um incre-
mento sem precedentes logo após o movi-
mento militar de 1964, quando o Brasil quis
mostrar o mundo que poderia se igualar em
termos educacionais a qualquer potência
mundial. A qualquer preço. Os resultados prá-
ticos não foram animadores, com a criação
de centenas de estabelecimentos de ensino
sem quadros de professores e educadores à
altura do desafio que se exigia, resultando
numa legião de formandos sem qualidade.

O equacionamento dessa situação para-
doxal - o Brasil era um país com reduzido
índice de analfabetismo e poucos compre-
endiam o que liam! (estatística recente da
ONU mostra essa realidade) - sofreu novo
impacto com a abertura que o País preten-
deu aplicar na década de 1990. De repente,
tentou-se recuperar décadas perdidas em
apenas alguns anos. mais uma vez com a
ampliação da rede de ensino superior. Era
preciso formar profissionais para as novas
empresas que começavam a ser criadas em
todos os segmentos: do comércio à indús-
tria, passando pela informática, telecomuni-
cações, engenharia em todas as suas ramifi-
cações, energia etc etc etc. Junte-se a esse
quadro a "descoberta" de que "montar uma
escola" poderia se transformar em excelente
negócio, ou seja, uma forma de "ganhar di-
nheiro". E multiplicaram-se os "empresários
da educação", daí e para o explosivo cresci-
mento no número de escolares particulares
pelo País foi muito rápido.

E parece que essa "febre" continua su-
bindo de gradação ano a ano. Como reve-
lou o Censo de 2002, a cada dia são criados
quatro novos cursos no Brasil. Quando não
surgem novas faculdades, as já existentes vão
ampliando sua capacidade, a ponto de a
Universidade Paulista (Unip) reunir nada
menos do que 88 mil alunos!.

Seqüenciais
Não bastasse isso, a área de Administra-

ção, por exemplo, ganhou uma série de "cur-
sos seqüenciais", ou seja, específicos para
determinados segmentos da economia. Hoje,
sem ter muito trabalho pode-se alinhar mais
de 40 "especializações" administrativas, que



vão da Administração Esportiva à Rural, de
Eventos a Hotelaria, passando por Gestão
Ambiental, Gestão Agroindustrial, Gestão na
Internet, de Transporte e Logística etc etc.
Obviamente, o profissional do futuro tende
a ser cada vez mais específico em seu traba-
lho, embora muitos desses cursos não exi-
j am que o aluno já tenha um diploma uni-
versitário e acabem gerando uma confusão
ao classificá-los como de ensino superior por
serem desenvolvidos após a conclusão do
curso médio. O próprio MEC, entretanto, es-
clarece que esses cursos não podem ser
entendidos como abreviação da graduação,
nem substituí-los.

E se os enfoques foram se transforman-
do, a preocupação de quem trabalha direta-
mente com educação parece não ter muda-
do. O presidente do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais (Inep), Anísio Tei-
xeira, por exemplo, quando da divulgação
do Censo de 2002 fez questão de lembrar
que o crescimento da educação nos últimos
anos ocorreu sem os padrões de qualidade
desejáveis. "Foi uma expansão privada que

se esgota, pois está condicionada à renda da
população. Nas regiões mais pobres, que
mais precisam, não houve aumento do aces-
so à educação superior", lamentou.

O Censo mostrou, ainda, que diminuiu a
relação candidato/vaga nos processos sele-
tivos (em 1998 era de 1/3,7 inscritos; em 2002
caiu para 1/2,9), que na rede pública a vaga
que era disputada por 7,7 candidatos em >:

1998, passou para 9,4, enquanto na rede
privada, ha cinco anos havia 2,2 inscritos por
vaga e agora o índice caiu para 1,6, o que
comprova, também, que o número de pes-
soas que quer estudar sem pagar também
aumentou. Em 2002 formaram-se 466.260 alu-
nos, dos quais 68% em instituições privadas.

Um dado interessante é a qualificação
profissional dos professores, apesar de não
haver reflexo muito expressivo na "massa
formada". Em 2002, do total de docentes
do curso superior (49.287), 21,6% tinham o
título de "doutor" contra 18,8% (31.073) em
1998. Os dados do Inep mostram, ainda,
que 38,2% concluíram o doutorado em ins-
tituições públicas e 12% em particulares.

E o crescimento no número de escolas
de Administração também não veio acom-
panhado do aumento de excelência com-
petitiva. Como o próprio jornal "Adminis-
trador Profissional" já mostrou, ainda há um
grande hiato entre as cinco melhores esco-

las de administração do mundo (Warthon,
Harvard. Columbia. Stanford e Chicago -
ver mais adiante) e as brasileiras, seja nos
cursos de graduação, seja nos de pós-gradu-
ação. Como revelou o estudo dos professo-
res Marcelo Plens e Idone Bringhenti, res-
pectivamente coordenador dos cursos de
graduação e pós-graduação em Administra-
ção do Centro Superior de Dracena (SP) e
titular do programa de pós-graduação da
Universidade Federal de Santa Catarina, a
integração mundial esta obrigando as em-
presas a adotar novos modelos de gestão,
que exigem novos modelos produtivos, agi-
lidade e praticidade nas tomadas de deci-
são, qualidade e produtividade. Segundo
eles. os programas que ganham espaço no
mercado são os que permitem aos partici-
pantes, participar de forma ativa no proces-
so de ensino e usar, permanentemente, tec-
nologias de informação.

Assim, os melhores MBAs do mundo ca-
minham para mostrar aos profissionais de
administração que eles precisam criar e fa-
zer as coisas acontecerem, muitas vezes sem
mirar-se nos exemplos estandardizados, ou
seja, criando soluções próprias para proble-
mas diferentes.

Investimentos
No Brasil, a esperança é que as transfor-

mações da última década, que mostram o
potencial econômico do "negócio educa-
ção", continuem despertando o interesse de
investidores de fundos estrangeiros, mes-
mo os que nunca tiveram contato com o
setor. Como informou o ex-ministro Paulo
Renato de Souza, em palestra no CRA-SP, o
mercado brasileiro é muito grande e as opor-
tunidades de investimento deverão se con-
centrar na especialização do ensino superi-
or (cursos seqüenciais, MBAs, ensino a dis-
tância, pós- graduação lato sensu etc) e no
treinamento corporativo. Para ele, o gover-
no deverá continuar com as rédeas da edu-
cação infantil, do ensino fundamental, mé-
dio, superior, pós-graduação e strícto sensu
(mestrado e doutorado), cabendo aos in-
vestidores internacionais os cursos não re-
gulamentados, como treinamentos corpora-
tivos e MBAs. Um caminho que. se bem tri-
lhado poderá diminuir, ou pelo menos ate-
nuar, a defasagem entre o Brasil e os prin-
cipais centros de ensino do mundo.


