Conhecimento

PROFISSIONAL

Revista do Conselho Regional de Administração de São Paulo • CRA-SP

Administrador, um
profissional em construção
Globalização, crescimento econômico,
gerenciamento de crise: termos que passaram a
incorporar o dia a dia das empresas fazem com que o
mercado exija profissionais em constante atualização
por Uélson Kalinovski

E

m geral, o administrador
de empresas chega ao mercado de trabalho depois de
ter passado por quatro anos de
estudos, pelo menos mais um de
estágio e ainda por um programa
de trainee. Mesmo em início de
carreira, vive cercado de questionamentos que podem definir seu
futuro profissional: “Qual o próximo passo a seguir?” Devo continuar estudando? Estou apto a
conseguir um aumento ou promoção? A empresa para qual colaboro
está satisfeita com minhas qualidades profissionais? Essas dúvidas
surgem em decorrência dos efeitos
da globalização e da situação econômica do País, que têm gerado
cada vez mais oportunidades de
trabalho e, por consequência,
acirrado a disputa, o que aumenta
as exigências de qualificação.
Para reforçar o dilema, o atual
contexto socioeconômico e político
do Brasil, guardadas as proporções e as diferenças tecnológicas,
é bem semelhante ao crescimento
vivido desde o final dos anos 1960
até meados da década de 1970. O
período, conhecido como “milagre econômico”, foi implantado
10

por meio de uma política de metas –50 anos em 5– do governo do
presidente Juscelino Kubitscheck,
que incentivou a industrialização
em larga escala, não só para suprir
o mercado interno, mas também
para equilibrar a balança comercial,
reduzindo as importações e incentivando as exportações.
Na época, as ofertas de emprego
cresceram na mesma proporção
da reestruturação nacional. Entretanto, o ‘capital humano’ para os
cargos administrativos não foi suficiente para suprir a nova lacuna.
Mais de quatro décadas depois,
as escolas estão formando os
administradores que o mercado
precisa? Para o professor Hong
Yuh Shing, coordenador do curso
de Administração da Fundação
Educacional Inaciana (FEI), a antiga Esan, a resposta é positiva.
“Hoje as escolas estão bem mais
preparadas para formar profissionais de qualidade para os quadros
administrativos”, afirma. Estabelecida em São Bernardo, no ABC
paulista, a FEI é responsável pela
formação de 300 profissionais
por ano.
“Os selecionadores procuram
pessoas com boa formação e que
apresentem um conjunto de habi-

lidades e competências consideradas ideais para o cargo ou função”,
explica Shing. Ele ressalta que os
recém-formados são analisados
sob diferentes aspectos, como
definição de problemas, equação de soluções e liderança, além
de comunicação e expressão nos
relacionamentos
interpessoais.
“Esse é o profissional across the
company, aquele que consegue
oferecer o melhor de si no relacionamento com pares, chefes e subordinados”, diz o professor.

A linha de pensamento também
é a mesma em escolas sem muita
tradição, mas que vem ganhando
espaço. A União das Instituições
Educacionais do Estado de São
Paulo (Uniesp), com mais de 20
campi estabelecidos em várias cidades do Estado, tem como uma
de suas apostas o investimento no
curso de Administração. “Essa carreira apresenta o dinamismo como
peculariedade. Para a realidade das
empresas, o aspecto básico de um
bom profissional é combinar a visão global, aliada ao conhecimento
médio de alguns campos, com o
conhecimento aprofundado em
uma única área”, enfatiza o professor e administrador Francisco
Ferreira da Silva, coordenador
do curso na Uniesp. Sua análise
destaca a importância da especialização do estudante, somada
à qua-

lidade essencial ao administrador
moderno: “O bom profissional é
o generalista especializado. Em
outras palavras, o que possui a
visão do todo interconectado,
mas sem perder a especialidade”,
reforça o coordenador.
Silva, que também atua como
consultor administrativo, diz que
na Era do Conhecimento as organizações querem profissionais
ágeis, criativos, capazes de encontrar novas formas de gerir recursos. Mas para conseguir formar
esse ‘novo administrador’, é necessário que os cursos se adaptem
rapidamente, com alterações cons-

tantes na grade curricular e investimentos em pesquisas, segundo
o professor e administrador Lindolfo Galvão de Albuquerque,
coordenador de pós-graduação do
curso de Administração da Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade
de São Paulo (FEA/USP).
Mestre e doutor em Administração, Albuquerque afirma que um
dos grandes problemas das faculdades é insistir na transmissão de
conhecimentos específicos, com raríssimas atualizações dos materiais.
“O investimento em pesquisa proporciona a receita ideal para a
formação do estudante e o surgimento do administrador versátil, generalista, por
proporcionar
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a geração de novos conhecimentos. Infelizmente, são poucas as
instituições de ensino superior
que têm condições de trabalhar a
pesquisa, mantendo apenas o sistema tradicional de transmissão
de conteúdo”, fala o coordenador
de pós da USP.
A inserção de novos conhecimentos nas escolas de Administração acaba gerando o desafio de se
transpor uma outra barreira, a burocrática, já que a necessidade de
atualização requer a alteração da
grade curricular em determinados
períodos. “Para mantermos o curso
em constante atualização, podemos alterar o conteúdo de uma
disciplina, o que não é tão difícil.
No entanto, fazer o mesmo em uma
matriz curricular, é ‘um verdadeiro
parto’. No início de 2010, implantamos um novo plano pedagógico
para o curso de Administração,
após três anos de discussões e
reuniões intermináveis entre nossa
reitoria e o Ministério da Educação
(MEC)”, dimensiona o professor
Hong Yuh Shing. Nas mudanças e
12

1.500 escolas de Administração
do País estejam preparadas para
formar esse pessoal. De acordo
com o professor e administrador Hamilton Luiz Correa, coordenador do curso da FEA/ USP,
investir no aparelhamento das
IES e no bom preparo dos professores, proporcionar condições
para pesquisa e, principalmente,
estimular o estudante são medidas certeiras para a qualificação
dos futuros administradores.
Porém, outras ações mais simples podem ser tomadas: “Cito o
exemplo de um centro universitário em uma cidade de tamanho
médio, como Votuporanga, no
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que estão há anos em uma empresa e precisam adquirir, com
rapidez, um novo conhecimento
específico ou atender aos requisitos da companhia na concessão de promoções. Por outro
lado, é inadequado a quem almeja um aprendizado completo
que o qualifique como profissional capaz de assumir posições importantes dentro da
nova realidade das empresas”,
observa o professor.
Outro fator na análise da
questão “profissionais de Administração X necessidades de
mercado” é encontrar uma fórmula mágica para que as mais de
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aperfeiçoamentos de disciplinas,
algumas tendem a desaparecer. É
o caso de Organização e Método
(O&M), novidade da década de 80
nos cursos de Administração, que
deixou de compor as grades curriculares na virada da última década.
Outras ganharam dimensão, como
Empreendedorismo, que se tornou
obrigatória nos cursos técnicos
de Administração.
Porém, o professor Silva, coordenador da Uniesp, explica
que a escolha dessa modalidade
de ensino pode ser a solução
para quem deseja uma formação rápida. “O curso técnico é
interessante para profissionais
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interior de São Paulo. Trata-se de
uma região com algumas empresas importantes nos setores de

alimentação, de carrocerias de
caminhões e de agronegócios e
com uma população com razoável poder de consumo. Analisando o per fil econômico e as
necessidades locais, é possível
estabelecer que o administrador
que vai trabalhar ali não precisa
ter as mesmas características de
quem exerce função similar em
São Paulo. São outras as necessidades, os estilos de trabalho
e as formas de relacionamento.
Nessa linha de pensamento, esse
centro tem que adequar as disciplinas e os conhecimentos na
preparação de profissionais que
atendam a demanda das empresas localizadas ao seu redor. Assim deve acontecer também em
todo o País”, observa o coordenador da FEA/ USP, que também
é conselheiro do CRA-SP.

De acordo com especialistas,
sem levar em consideração as escolas em que se formaram, a verdade
é que os administradores nunca
tiveram tantas oportunidades de
emprego, com remunerações e condições tão atraentes. No entanto,
destacam que é justamente a qualidade dessa formação que fará a
diferença na hora de conquistar a
vaga desejada. Se houver uma repetição do “milagre econômico”,
a falta de preparo pode contribuir
para que milhares de vagas permaneçam em aberto, o que poderá
gerar uma desaceleração da economia. Para evitar que isso ocorra,
alertam, os administradores devem
ter em mente que são profissionais não acabados, que precisam
de aperfeiçoamento e atualização
constantes. Em outras palavras:
profissionais em construção.
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