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or estar em sintonia com 
as mudanças econômicas, 
sociais, políticas e tecno
lógicas, a Administração 

não para de evoluir. Se antes, se 
tratava basicamente de um curso 
escolhido por jovens que tinham 
por missão herdar o negócio da 
família ou tinham dúvidas em 
relação a qual carreira seguir, 
hoje, a opção pela Administração 
leva em conta o variado leque de 
oportunidades que se descortina 
para o administrador, promovi
das por essa evolução. 

É o que aponta a quinta edição 
da pesquisa nacional "Perfil, For
mação, Atuação e Oportunidades 
de Trabalho do Administrador", 
realizada pelo Conselho Federal 
de Administração (CFA) em par
ceria com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA/USP). 
Segundo o estudo, divulgado 
recentemente, 25% dos adminis
tradores ouvidos disseram que 
a escolha pela profissão deve-se 
à formação generalista e abran
gente do curso. Já para 21 % do to
tal, a existência de amplo mercado 
de trabalho foi o fator decisivo. 

"No passado, muitos escolhiam 
o curso por não saberem em que 
área queriam trabalhar. 0 jovem 
pensava -se não sei o que quero, 
vou fazer Administração. Nos úl
timos anos, o curso se fortaleceu 
e boa parte dos que optam pela 
carreira sabe o que deseja e quer 
ampliar os horizontes", analisa 
Marshal Raffa, diretor executivo da 
Ricardo Xavier Recursos Humanos. 

Definição de rumo 
"0 curso possibilita a vantagem 
de conhecer diferentes áreas ao 
longo dos quatro anos de facul
dade, para experimentar. Por isso, 
o estágio é muito importante", diz 
Karin Parodi, diretora geral da 
Career Center, consultoria em 
gestão estratégica de RH e Out-
placement. "É fundamental aliar o 
curso aos estágios", complementa 
José Eduardo Palladino, consultor 
de Recursos Humanos da Michael 
Page. "A Administração dá uma 
visão de 360 graus do negócio. 
Ao se planejar para cursá-la, o jo
vem precisa levar em conta o seu 
perfil. Se é mais voltado para f i
nanças, marketing, planejamento 

estratégico e inteligência de ne
gócios. Ou se tem mais aptidão 
para lidar com pessoas", diz ele. 
Em síntese, quanto mais cedo se 
identificar com a vocação, melhor. 

"É claro que podem acontecer 
mudanças na trajetória profissio
nal, até mesmo de área", conti
nua Karin. Foi o caso de Thiago 
Lima, que entrou na faculdade de 
Economia e mudou para Admi
nistração. "Percebi que o campo 
de trabalho era maior, com mais 
opções", diz. Com 28 anos, ele 
é especialista em planejamento 
financeiro e análise na General 
Electric. "Meu planejamento de 
carreira começou na faculdade. 
Queria estagiar em uma multina
cional e ser efetivado, ou parti
cipar de programa de trainee na 
área financeira. A meta era ser, 
inicialmente, coordenador e che
gar a gerente aos 30", completa. 

Planejamento 
É consenso entre os consultores 
de Recursos Humanos que o pla
nejamento é a primeira atitude 
que o profissional deve tomar 
em relação à carreira. Na Europa e 
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nos Estados Unidos, é prática co
mum as empresas ajudarem seus 
funcionários a formatar seus no
vos objetivos. "É importante que o 
profissional questione o que pre
tende ser daqui a três ou cinco 
anos", analisa Raffa, para quem, 
além do autoconhecimento, o 
planejamento deve prever o 
estabelecimento de objetivos 
e metas, bem como o acesso a 
oportunidades. "É necessário que 
seja de cinco anos, no mínimo. A 
trajetória profissional é como 
uma maratona, não uma corrida 
de 100 metros", ressalta Karin. 

Empregabilidade 
Estar bem empregado não signi
fica ter uma boa empregabilidade. 
Nesse quesito, aconselham os 
consultores, é fundamental uma 
boa rede de relacionamentos (net-
working) formada por pessoas 
do mundo real, e não apenas por 
"amigos ou colegas virtuais". Ex-
colegas de trabalho e de escola, 
professores, ex-funcionários, ex-
chefes, amigos, parentes, todos 
eles formam uma rede de conta
tos sólida e de grande valia para a 
carreira de qualquer profissional. 
"Participar sempre de eventos da 
área, fazer cursos, atualizar-se 
constantemente e manter essa 
rede é essencial. 0 maior erro 
da carreira é não trabalhar 
a empregabilidade", diz Raffa. 

Se planejamento e foco são 
elementos importantes para uma 
carreira bem-sucedida, os profis
sionais não podem esquecer que 
trilhar caminhos mais seguros e 
tranquilos depende da coloca
ção em prática de itens como a 
troca de experiências com outras 
pessoas e a realização de cursos 
(pós-graduação, MBA, idiomas, 
etc). Nessa trajetória, não podem 

ser descartadas questões como 
equilíbrio emocional, gestão 
de equipe, visão estratégica de 
mercado e postura. "As empresas 
contratam pelo conhecimento e 
demitem pelo comportamento", 
diz Karin. "0 profissional precisa 
estar adequado à empresa, aos 
valores, à cultura corporativa. 
Uma pessoa muito informal não 
vai se adaptar a uma organiza
ção tradicional e conservadora 
e vice-versa", completa. 

Mas e os jovens da chamada 
Geração Y? Eles sabem o que 
querem e estão focados? "Eles 
são mais generalistas do que 
especialistas", define Palladino. 
Segundo ele, isso gera impacto 
na questão da fidelidade corpo
rativa, pois eles cresceriam mais 
rápido se tivessem foco. "As em-

presas precisam perceber que 
essa geração não está preocu
pada com carreira. Para eles, em 
primeiro lugar vem a qualidade 
de vida; depois, o status; e, por 
último, a carreira", continua. 

Por outro lado, existem nichos 
que se abrem para profissionais 
mais experientes e empreende
dores. Quem aproveitou um de-
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les foi a administradora Fátima 
Matsuo: "Depois de 21 anos 
em um grande banco, me vi 
desempregada. Mas, enxerguei 
uma oportunidade ao ver que 
o mercado para operação de 
créditos estava aquecido", diz. 
Ela abriu uma empresa nesse 
segmento, que funciona como 
correspondente bancário, no 
interior de São Paulo, há três 
anos. Hoje, tem 31 funcionários 
e atua em diversas cidades. 

O futuro 
Em um exercício livre de futuro
logia, a carreira do administrador 
está intimamente ligada à evolu
ção do mercado corporativo. Se as 
empresas mudam, é natural que o 
profissional se atualize, quase que 
automaticamente. Isso explica por 
que a importância da adaptação 
cultural do funcionário à empresa 
é fator preponderante para o su
cesso ou o fracasso. "Ao definir o 
segmento em que deseja trabalhar, 
o profissional pode escolher a or
ganização que mais combina com 
ele", diz Palladino. Em outras pala
vras, não significa que alguém com 
tatuagens, por exemplo, não possa 
trabalhar em um banco conserva
dor. Até pode, mas precisa estar 
ciente de que terá de obedecer a 
regras que talvez não o agradem. 

De qualquer forma, como afirma 
Raffa, gostar do que se faz repre
senta mais da metade do sucesso 
profissional. Nesse sentido, a Ad
ministração tem muito para con
tribuir, pois quem a desempenha 
pode se tornar, ao mesmo tempo, 
um generalista ou especialista, o 
que amplia o campo de atuação. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 311, p. 16-19, maio 2012.




