
No Brasil, a história da
Administração é recente

dministração no Brasil tem histó-
ria. Em 1941, o mundo era marca-

do por fatos que iriam ser lembra-
dos para sempre: as mortes de Ta-

lo por fatos que iriam ser lembra-
mês Joyce e de Guilherme I I , último impe-
rador da Alemanha; o sucesso de "Cidadão
Kane", com Orson Welles, no cinema; o nas-
cimento na Inglaterra de Paul McCartney,
que viria ser um dos Beatles mais famosos;
o sucesso de Carmem Miranda, a cantora
luso-brasileira, que era convidada para dei-
xar suas mãos gravadas na calçada da fama
de Hollywood.

Mas o mundo também vivia assustado
com a Segunda Guerra Mundial e com o
avanço das tropas de Hitler. Em dezembro
daquele ano, mais exatamente no dia 7, a
base de Pearl Harbor, em Honolulu, era ata-
cada pelos japoneses causando 2.535 mortes.
Um acontecimento que abalou o planeta!.

No Brasil nasciam Roberto Carlos, Eduar-
do Suplicy, Guilherme Merquior, João Ubal-

do Ribeiro, Bóris Casoy, Betty Faria, João
Ubaldo Ribeiro, Dominguinhos, entre outros.
Era criada a Cia. Siderúrgica Nacional e o
Ministério da Aeronáutica. Mas na área edu-
cacional é que o Brasil passava a ser visto
com outros olhos. Um padre jesuíta, carioca
de nascimento, de berço rico, mas que fez
votos de pobreza, Roberto Sabóia de Medei-
ros, resolveu criar em São Paulo uma escola
para que pessoas pudessem aprender a "ad-
ministrar racionalmente os negócios". O País
tinha grandes empresários, como Mauá, Ro-
berto Simonsen, Pereira Inácio, Francisco
Matarazzo, todos intuitivos, brilhantes, com
muito sucesso, mas sem formação académi-
ca. Sabóia de Medeiros, com sua "visão hu-
manística de mercado", foi para os Estados
Unidos e de lá trouxe para o Brasil as "recei-
tas" da "Graduate School of Business", da já
famosa Universidade de Harvard.

Na "subida" da Rua São Joaquim, no bair-
ro da Liberdade, em São Paulo, nascia a Es-

cola Superior de Administração de Negóci-
os - ESAN -, a pioneira no estudo de Ciên-
cias Administrativas no Brasil, ou como se
dizia na época, o "ensino da Administração
Científica", conduzida pela Ação Social Pa-
dre Sabóia de Medeiros. O curso durava dois
anos, com mais um de especialização, e po-
diam frequenta-la alunos com ou sem cur-
so secundário. Nos 15 anos seguintes nin-
guém se atreveria a implantar outra escola
do género.

Assim, um ano depois eram formados os
primeiros 41 administradores do Brasil. A
maioria teve os estudos pagos por empresas
da época, como Armando Taddeí (SIAN -
Torcuato Di Telia), Ernesto Carlos Heinke
(Antárctica), José Carlos Salinas (Calçados
Scatamacchia), José Burin (Isnard), Joaquim
Montalvão (A Exposição-Clipper), Orlando de
Franco (Nadir Figueiredo)... Para se ter uma
ideia, na mesma época os Estados Unidos já
formavam cerca de 50 mil bacharéis, =

quatro mi l mestres e 100 doutores em
Administração anualmente.

Os diplomas dos primeiros administrado-
res brasileiros, entretanto, somente seriam
reconhecidos 20 anos depois, em 28 de ja-
neiro de 1961, por ato do então presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira (Decreto
50.164).

Semente
A semente havia sido plantada, rendido

frutos e se consolidara. Três anos depois, o
então ministro da Educação e Saúde, Gusta-
vo Capanema, pedia que o governo criasse
dois novos cursos, um de Ciências Contá-
beis e outro de Ciências Económicas. Na jus-
tificativa, dizia que as atividades de direção
e orientação nos negócios públicos e em-
presariais t inham atingido um grau de com-
plexidade que exigia administradores e téc-
nicos com conhecimentos especializados.

Em 1946, surgiu a Faculdade de Econo-
mia da Universidade de São Paulo, criada 12
anos antes (1934), graças a articulação de po-
líticos, intelectuais e jornalistas. Dois anos
antes (1948), representantes da recente Fun-
dação Getúlio Vargas - desdobramento do De-
partamento de Administração do Serviço Pú-
blico, criado para estabelecer um padrão de
eficiência no serviço público federal e recru-
tar profissionais, por meio de concurso, para
a administração pública - visitaram 25 uni-
versidades norte-americanas que tinham cur-
sos de Administração Pública. Fruto da visita
foi o surgimento, em 1952, no Rio de Janeiro,
da Escola Brasileira de Administração Pública
(Ebape), com apoio da ONU, USAID (Desen-
volvimento Internacional dos Estados Unidos),
governo federal e iniciativa privada.

Em 1959 formava-se a primeira turma e
surgia o primeiro currículo especializado em
Administração. Nesse mesmo ano foi pedi-
do ao governo federal o reconhecimento
oficial do Curso de Administração como "de
utilidade pública", o que só iria acontecer
dois anos depois (1961). O padre Sabóia
de Medeiros não pode comemorar: havia
morrido seis anos antes.

No começo a Universidade de São Paulo
tinha cursos de Ciências Económicas, Contá-
beis e Atuariais. Não havia o de Administra-
ção, que iria surgir em 1963. A primeira tur-
ma do curso de Administração colou grau em
1964. Não que o curso tivesse apenas dois
anos, mas porque quem cursava o segundo
ano de Economia pode optar pelo curso de
Administração.


