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A contribuição da Administração 
para a modernização do mundo atual 
é inequívoca. Sem ela, as mudanças 
econômicas, sociais, políticas e, 
principalmente, tecnológicas, que 
tanto colaboram para alterar o 
comportamento da sociedade, não 
seriam absorvidas com rapidez. 
Nesse contexto, o mérito do 
administrador está em acompanhar 
essa evolução, como forma de manter 
viva as empresas e de promover a 
integração do homem no espaço 
em que trabalha. Mas, para que ele 
chegue a este patamar, não basta estar 
preparado para identificar e solucionar 
problemas, ter conhecimento 
e determinação, saber planejar, 
organizar, dirigir e controlar. É preciso 
ser ágil, criativo, ousado e ter em 
mente que as decisões impostas pela 
internacionalização da economia não 
devem considerar apenas os interesses 
internos da companhia, como o lucro 
e a distribuição de dividendos aos 
acionistas, mas também os externos, 
como a promoção do bem-estar das 
comunidades locais e a preocupação 
constante com a sustentabilidade. Esse 
é o perfil que faz a diferença na arte de 
gerenciar.

EM CONSONÂNCIA 
COM O MUNDO 
MODERNO
Imprescindível em qualquer organização, a Administração 
ganha espaços por contribuir para que as transformações sejam 
absorvidas pela sociedade

Se antes a tarefa de administrar era 
decorrência de uma qualificação 
conseguida por meio de análises 
baseadas no conhecimento científico, 
agora faz parte de uma corrida que 
busca com insistência soluções para 
problemas cada vez mais complexos, 
em que as análises mercadológicas 
e financeiras são praticamente 
instantâneas. A nova situação reforça 
o papel do administrador como agente 
de mudanças e de transformações, 
principalmente depois que as empresas 
perceberam que o caminho para 
o sucesso passa pela colocação de 
“pessoas certas” nos “lugares certos”. 
Ou seja, os cargos administrativos e de 
negócios passaram a ser preenchidos 
por administradores, principalmente 
com os dotados de visão estratégica.

Essa percepção começou a ganhar 
força em meados dos anos 80, com 
o fenômeno da globalização. As 
empresas foram obrigadas a incorporar 
ferramentas que as auxiliassem 
a definir estratégias criativas e a 
otimizar resultados para fazer frente 
às imposições econômicas. O cenário 
fortaleceu a carreira do administrador 
que, em virtude de sua formação 

ampla e heterogênea, tem condições de 
apresentar diagnósticos, que rendam 
maiores resultados em menor tempo, 
para todos os setores da organização, 
principalmente diante de desafios 
e incertezas. Responsável pelo 
planejamento de estratégias e de seu 
gerenciamento geral, pelos processos 
admissionais até a organização de 
planos de carreira e programas de 
benef ícios, pela operacionalização 
das áreas de custos, orçamentos, 
fluxos de caixas e investimentos, 
pelas estratégias de Marketing, entre 
outras atividades, o administrador 
prova que se antes sua participação 
era importante para a sobrevivência 
das organizações, agora ela se tornou 
vital. Essa realidade explica porque a 
Administração é o curso de graduação 
com a maior oferta anual de vagas 
no País e, de longe, a que mais atrai 
estudantes. De acordo com o Censo 
da Educação Superior, são ofertadas 
anualmente 520 mil vagas em mais de 
2.800 cursos.

Além de refletir o avanço da economia 
do País, a crescente procura pelos 
cursos de Administração – em 1970, 
cinco anos após a regulamentação da 
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profissão (ver página 17), haviam 247 
cursos; em 2000, 1.462 -, é resultado 
de um processo de modernização que 
transformou a profissão de burocrática 
em estratégica. A estrutura dos cursos 
tem acompanhado as necessidades 
das empresas, que deixaram de ser 
geridas por imposições hierárquicas 
para serem comandadas por processos. 
Assim, a exemplo do que ocorre no 
mundo desenvolvido, a Administração 
brasileira passou a explorar uma 
infinidade de segmentos, daí chamar 
a atenção dos jovens que desejam 
ascensão profissional. 

Novos modelos
Quando se fala em Administração, o 
que vem à mente é que sua função é 
a de cuidar de todas as operações de 
uma empresa, desde a organização dos 
recursos humanos, mercadológicos, 
materiais e financeiros. Nos 
últimos anos, por exemplo, não se 
pode esquecer de sua importância 
na implantação de medidas 
radicais visando a manutenção da 
competitividade das empresas, como 
os processos de reengenharia, uma 
espécie de reformulação do modo 
de fazer negócios, de conduzir 
atividades, tarefas ou processos, ou 
de downsizing, prática que prevê o 
“enxugamento” de pessoal, delegando 
maior responsabilidade a gerentes 
e funcionários mais baixos. Ou, 
ainda, dos programas de qualidade, 
sinônimo de melhoria contínua que, 
além de levar em conta a adequação 
do uso, observa critérios como custos, 
controles internos, prazos e satisfação 
do cliente. 

Na condução dos processos de fusão, 
incorporação, aquisição –  e até mesmo 
de internacionalização das  
empresas -, a Administração 
desempenha papel principal ao 
analisar e impor novos modelos 
de gestão, como também é útil na 

implementação e reformulação das 
culturas organizacionais. Atentos a 
essa realidade, os investidores globais 
passaram a considerar o administrador 
brasileiro como uma “solução 
inteligente” para a gestão dos negócios 
no País. Ter um executivo local, mas 
com senso global de realização, ajuda 
a entender o ambiente cultural e as 
questões básicas necessárias para os 
negócios.

As empresas também modernizaram 
a gestão com olhos direcionados 
para a atração de investidores. Para 
isso, tiveram de abrir e modificar 
suas estruturas societárias, ou seja, 
se adaptar às regras da governança 
corporativa, que estabelece como 
as sociedades devem ser geridas, 
envolvendo relacionamentos 
entre acionistas, Conselhos de 
Administração, diretoria e demais 
partes interessadas. O fenômeno, 
que foi acelerado pelos processos 
de globalização, privatização e 
desregulamentação da economia, se 
revela como um dos pontos mais altos 
da Administração, ao proporcionar um 
ambiente corporativo mais competitivo 
e garantia de confiabilidade da empresa 
para os seus acionistas.

Na área de Recursos Humanos, a 
administração moderna 
deixou para trás o conceito 
de cuidar apenas das 
relações entre empresas 
e funcionários e de 
criar mecanismos para 
atrair e reter talentos 
para desempenhar 
papel estratégico para as 
tomadas de decisões das 
empresas. Se antes, o RH 
era “massacrado” por conta 
da adoção de programas 
severos de redução de 
despesas, que acabavam 
resultando em demissões, 
hoje tem a missão de provar 

que tais atitudes podem representar 
economias e resultados financeiros 
de curto prazo. “Outro avanço, em 
tempos de produtividade, qualidade, 
eficiência e competitividade, que 
deve ser atribuído à área de Recursos 
Humanos é o de tratar as pessoas como 
diferenciais para tornarem as empresas 
competitivas. Em outras palavras: em 
vez de recursos, se tornam parceiras 
do negócio”, afirma Walter Sigollo, 
superintendente de Recursos Humanos 
e de Qualidade da Companhia de 
Saneamento Básico de São Paulo, ex-
conselheiro do CRA-SP e ex-presidente 
da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, seccional São Paulo.

Segmentação
A Administração ganhou espaço 
porque soube se segmentar. Hoje, 
praticamente não há uma área em 
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que ela não seja imprescindível, 
ou que não esteja presente. Nesse 
processo, destaca-se o papel do 
Conselho Regional de Administração 
de São Paulo, que por meio de 
Grupos de Excelência em Assuntos 
da Administração, promove o debate 
sobre as tendências do campo de 
atuação do administrador, com 
a participação de profissionais 
renomados. Algumas dessas áreas 
foram desenvolvidas no Conselho, 
caso da Administração Legal, que 
tem a administradora Anna Luiza 
do Amaral Boranga, conselheira da 
entidade, como uma de seus principais 
expoentes.

“A Administração Legal surgiu em 
decorrência do crescimento da 
demanda por serviços jurídicos. 
Diante da necessidade de constantes 

aprimoramentos e investimentos 
no conhecimento, os advogados 

deixaram de ter tempo para 
se dedicarem às atividades 
administrativas. Além disso, 

a advocacia, ao deixar de ser 
um ‘bom negócio’, por conta 

da concorrência 

família são assuntos que não podem ser 
misturados, principalmente quando o 
objetivo é fazer com que a organização 
se perpetue. O profissional da área deve 
saber administrar conflitos, preservar a 
privacidade, conquistar a confiança dos 
acionistas e ter habilidade política.

Futuro promissor
Com o setor de agronegócios em pleno 
desenvolvimento – responde por cerca 
de 1/3 do Produto Interno Bruto – e o 
setor rural cada vez mais dependente de 
novos conhecimentos, a Administração 
Rural ou de Agronegócios também 
mostra a sua força. Esse crescimento 
impõe a contratação de um especialista 
na área. A profissão é nova e em um 
universo de 142 milhões de toneladas 
de  grãos – safra brasileira prevista para 
2008 -, é preciso entender de produção, 
tecnologia, marketing, finanças, saber 
avaliar o mercado, ajustar o negócio 
agrícola às mudanças tenológicas e 
analisar custos de produção. Cabe 
ainda a esse profissional a definição 
de insumos e dos serviços necessários 
às lavouras e à criação de rebanhos, 
como número de empregados, horas 
de trabalho e rotinas de serviço. Além 
das fazendas, pode atuar também em 
indústrias.

Outra área que impõe a contratação 
de um especialista é a de Comércio 
Exterior. Com os sucessivos recordes 
das exportações brasileiras não se 
pode prescindir de um profissional 
que efetue trabalhos administrativos 
e comerciais voltados para o 
mercado de bens e de serviços, que 
tenha familiaridade com as normas 
mercantis, algandegárias e fiscais 
de cada país, e que saiba planejar, 
organizar e controlar os setores de 
exportação e importação.

Também é nova e alvissareira a área 
da gestão ambiental. Premissas como 
a de proporcionar qualidade aos 
clientes deixaram de ser diferenciais 
para se tornarem obrigações. Hoje, os 
consumidores querem quem respeita 
o meio ambiente, o que estabelece 
um novo tipo de relacionamento 
entre as empresas e as organizações. 

Michael Cayne: “Copa 
pode atrapalhar o 
sonho das Olimpíadas”

acirrada, passou a conviver com o 
achatamento dos lucros, obrigando-a a 
uma nova forma de gerenciamento dos 
recursos. Assim a Administração Legal 
tem como finalidade supervisionar 
e proporcionar o adequado suporte 
administrativo e financeiro desse tipo de 
escritório, analisar o seu desempenho, 
fornecer subsídios e informações aos 
sócios para a tomada de decisões”, 
afirmou Anna Luiza. 

Outro exemplo é o da administração 
de um hospital. “Se já era dif ícil, em 
função de abrigar um conjunto de 
‘empresas’ como lavanderia, restaurante, 
farmácia, clínicas médicas, consultórios 
e pronto-socorro, ficou ainda mais 
complexa com a incorporação dos 
contínuos avanços tecnológicos 
conquistados pela Medicina. Dessa 
forma, a profissão de administrador 
hospitalar, embora já exista há cerca 
de três décadas, teve significativo 
crescimento”, destaca o administrador 
Paulo Roberto Segatelli Câmara, 
presidente da Federação Brasileira 
de Administradores Hospitalares e 
conselheiro do CRA-SP. Lembrou que 
os hospitais perceberam que a obtenção 
da eficiência e do aumento da satisfação 
de seus clientes estão diretamente 

ligados à gestão eficaz. Nessa esteira, 
reveste-se de importância também 
a Administração Hoteleira, ao 
permitir que esses clientes 
tenham o mesmo tratamento que 
receberiam em um hotel. É um 
conceito que vem ganhando força 
nas principais instituições de 
saúde do Brasil e, sem dúvida, 
um campo que pode ser 
amplamente explorado pelo 

administrador.

A Administração 
também se mostra 
promissora nas 
empresas familiares.  
Para continuarem 

competitivas, cada vez mais elas 
“acordam” para a necessidade 
da profissionalização da gestão. 
Quem ainda resiste teme perder o 
controle gerencial. Na realidade, 
é falta de visão, pois empresa e 
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A preocupação com a 
administração profissional 
no Brasil teve início em 1941, 
quando o padre Sabóia de 
Medeiros trouxe dos Estados 
Unidos, em plena Segunda 
Guerra Mundial, as receitas 
e os gabaritos colocados 
em prática pela “Graduate 
School of Business”, da 
consagrada Universidade de 
Harvard, e fundou a Escola 
Superior de Administração 
de Negócios, a Esan. O 
ensino da “Administração 
Científica”, como se dizia na 
época, durava dois anos, com 
mais um de especialização. 
A primeira turma formou 41 
administradores em uma época 
em que os Estados Unidos já 
tinham cerca de mil cursos e 
formavam 50 mil bacharéis, 4 
mil mestres e cem doutores por 
ano, em Administração.

Em 1954, a Fundação Getúlio 
Vargas criava, em São Paulo, a 
primeira escola com graduação 
universitária em Administração 
de Empresas. Além do marco 
histórico, a escola fez do 
Brasil o primeiro país a 
ter um curso específico em 
Administração fora da América 
do Norte. Na Universidade 
de São Paulo, o  curso surgiu 
apenas em 1963. Ainda assim, 
para fazê-lo, era preciso cursar 
Economia e depois optar pela 
modalidade ao término do 
segundo ano.

A criação dessas escolas nasceu 
da necessidade de se formar 

profissionais adequados ao 
processo de industrialização 
que se instalava no País. O 
Brasil já havia registrado 
em sua história nomes de 
empreendedores de sucesso, 
caso de Francesco Matarazzo, 
que ao morrer em 1937 deixou 
uma fortuna estimada em US$ 
10 bilhões. Porém, apesar do 
brilhantismo na condução dos 
negócios, esses empreendedores 
não tinham qualquer formação 
que os fizessem analisar 
profundamente os campos em 
que atuavam.

A colocação da profissão 
no “bloco de elite” se deu 
apenas em 9 de setembro de 
1965, data em que se comemora 
o “Dia do Administrador”, 
quando a promulgação da 
Lei 4.769 regulamentou a 
profissão de “Técnico em 
Administração”. No artigo 3.º, 
ficava claro que o exercício 
é “privativo dos bacharéis em 
Administração Pública ou 
de Empresas diplomados no 
Brasil, em cursos regulares 
de ensino superior, oficial, 
oficializado ou reconhecido, 
conforme currículo mínimo 
fixado pelo Conselho Federal 
de Educação, nos termos da 
Lei 4.024, de 20 de dezembro de 
1961”. Com a promulgação da Lei 
7.321, de 13 de junho de 1985, a 
denominação da profissão foi 
alterada para Administrador. 
Era uma antiga aspiração da 
classe, que coincidiu com o 
vigésimo aniversário de sua 
regulamentação.

Por ser uma área estratégica, a gestão 
ambiental concilia os negócios com 
o desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o menor impacto 
possível na natureza, redução dos 
custos, aumento da competitividade e 
melhoria da imagem da empresa.

De acordo com o administrador 
Itamar Revoredo Kunert, presidente 
da Associação dos Administradores 
de Santos e representante do CRA-SP 
naquela cidade, uma área que está em 
alta é a do perito judicial. Lembra que o 
seu campo de atuação é múltiplo, desde 
gestor de massa falida, em caso de 
falências, ou de acompanhante ou fiscal 
dos planos de negócios de empresas 
em recuperação, até no auxílio da 
Justiça Trabalhista no que se refere a 
elaboração de laudos sobre isonomia 
salarial e cálculos trabalhistas.

A Administração esportiva também é 
ampla. Além de clubes esportivos, em 
que o profissional pode participar das 
ações administrativas de planejamento, 
gestão econômico-financeira e 
comercial dos departamentos e nos 
processos de compra e venda de 
atletas, seu campo de atuação pode ser 
estendido às federações, associações, 
empresas de marketing esportivo e 
de consultoria. Nesses espaços têm 
a função de analisar as tendências de 
mercado,  procurar novas áreas para 
a prática de esportes, promover e 
organizar torneios, buscar incentivos 
fiscais para empresas que investem em 
esportes, entre outras atribuições.

Muitos são os caminhos da 
Administração. Alguns deles, apesar 
da eficácia comprovada ainda não 
decolaram. Mas é uma questão 
de tempo, já que nada sobrevive à 
desorganização administrativa. Em 
4.000 a.C.,os egípcios também não se 
importavam com a administração, até 
descobrirem que para serem fortes 
era necessário ter planejamento, 
organização e controle. Em outras 
palavras: a milenar herança 
egípcia serviu de base para que os 
empreendimentos ao longo do tempo 
fossem bem-sucedidos.

Breve história da 
Administração profissional 

brasileira
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