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Curso mais procurado no ensino su
perior de acordo com os censos di
vulgados anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu

cacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado 
ao Ministério da Educação (MEC), a Adminis
tração tem tudo para continuar em alta na prefe
rência dos jovens e no mercado de trabalho por 
uns bons anos pela frente, como apontam vários 
fatores. 

O primeiro deles é consequência do próprio 
crescimento econômico alcançado pelo Brasil 
nos últimos anos, o que obriga as empresas a tor
narem-se cada vez maiores e complexas e, por
tanto, carentes de mão de obra qualificada e com 
competência para atuar nesse cenário. E isso vale 
não só para profissionais formados, mas também 
para estagiários e trainees. A demanda crescente 
por pessoas que têm conhecimentos gerenciais e 
administrativos também decorre de um mundo 
globalizado, em que as organizações não estão 
isoladas, a ponto de serem afetadas pela concor
rência de produtos ou serviços desenvolvidos do 
lado oposto do mundo. 

Outro aspecto determinante para a busca por 
administradores qualificados é o amadureci
mento dos consumidores, cada vez mais exi
gentes com a qualidade dos produtos e serviços 
e com o comprometimento das empresas com as 
questões relacionadas à sustentabilidade, meio 
ambiente, diversidade, entre outras que podem 
ser bem equacionadas por profissionais multifa
cetados como os administradores. 

"Acima de tudo, os números falam por si. Atu
almente temos cerca de 1.170.000 graduandos 
em Administração, os já graduados são cerca de 
1.500.000. Somados, os números surpreendem, 
contudo, estima-se a existência de cerca de 25 
milhões de empresas no Brasil, o que indica um 
futuro próspero pela frente, sem contar o fato de 
que o país ainda precisa estruturar-se para atingir 
um patamar de desenvolvi mento. Tudo isso torna 
essencial o reconhecimento da importância do 
administrador", analisa Carlos Alberto Xavier 
do Nascimento, coordenador do curso de Admi
nistração da Faculdade Reges de Ribeirão Preto, 
criado em 2004 e que, atualmente, conta com 550 
alunos divididos em doze turmas. 

Graduando em Administração pela Univer

sidade Paulista - Unip - campus Araraquara, 
Sergio Ricardo Silveira Lima, que frequenta o 7o 

semestre, não tem dúvida da relevância do curso, 
que considera extremamente importante para a 
formação das pessoas que irão gerir as empre
sas, a mola propulsora do país. "Todo desenvol
vimento econômico passa pelas organizações, e 
essas vão gerar benefícios sociais, não importa o 
seu porte", resume Lima. 

Coordenador do curso de Administração da 
FIA - Fundação Instituto de Administração, Le
andro Morilhas, alerta, porém, para a formação 
deficitária de muitos alunos, o que tem gerado 
desemprego ou subemprego desses profissionais. 
"Em relação à formação do aluno, entendo que 
ele terá de ter uma visão cada vez mais estraté
gica das organizações. Uma visão de negócios 
globais e de cultura de diferentes países." 

Desafios 
Tal cenário de demanda aquecida e ótimas 

perspectivas tem lançado diferentes desafios 
para as faculdades de Administração, que pre
cisam oferecer ensino de qualidade, com infra-
estrutura compatível e capacidade de satisfazer 
às demandas do mercado e da sociedade, sem 
perder de vista a sólida formação acadêmica dos 
seus estudantes. "A qualidade, porém, tem de ser 
considerada apenas como o tíquete de ingresso 
pelas instituições de ensino", observa o espe
cialista em educação e conselheiro do CRA-SP 
Carlos Antônio Monteiro. "É preciso entender 
por que os alunos procuram uma faculdade e o 
que eles querem exatamente para vencer esses 
desafios." 

Conselheira do CRA-SP e coordenadora dos 
cursos de pós-graduação da Faculdade Inesp -
Instituto Nacional de Ensino Superiore Pesquisa, 
de Jacareí/SP, Teresinha Covas Lisboa lembra 
que os alunos têm se mostrado cada vez mais 
exigentes. "Eles não têm problemas em trocar de 
faculdade em busca daquilo que lhes é mais con
veniente. Também esperam que o curso ofereça 
bagagem de mercado, além do conteúdo, e bus
cam uma maiorproximidade com o professor." 

Para o coordenador do curso da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP), Hamil-
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ton Luiz Corrêa, que também atua como con
selheiro do CRA-SP, existe outra questão a ser 
enfrentada: manter o interesse de alunos que têm 
um perfil diversificado e nem sempre estão con
victos de que desejam cursar Administração. 

Segundo Corrêa, uma das dificuldades enfren
tadas pelos jovens é a necessidade de desenvolver 
tanto competências quantitativas quanto com
portamentais e psicológicas, pois a área exige a 
multiqualificação. Em outras palavras, é preciso 
dominar cálculos e estatística, e ao mesmo tem
po ter conhecimentos do comportamento dos 
consumidores, saber lidar com as pessoas e ter 
habilidade para liderar. O que nem todo mundo 
consegue. 

No mundo real 
Um dos principais desafios das instituições de 

ensino superior, sem dúvida, é atender às exigên
cias do mercado, sem perder o grau de profun
didade acadêmica necessário para a formação 
intelectual dos jovens. Segundo a pesquisa rea
lizada pelo Conselho Federal de Administração 
(CFA) em parceria com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA), que aponta tendências 
para a profissão no país, 84,18% dos profissionais 
ouvidos declaram-se satisfeitos com o que apren
deram nos cursos de graduação, por outro lado 
demonstraram ter encontrado dificuldades quan
do de seu ingresso no mercado de trabalho, pela 
falta de conteúdos nas disciplinas que os aproxi

massem das práticas. 
Na opinião de Afonso Henrique Campos, 

aluno do 1o semestre da Universidade São Ju
das Tadeu (USJT), o curso prepara, sim, para o 
mercado de trabalho, pois apresenta vários mo
delos de Administração e as formas de conduzir 
uma empresa. Ele se diz satisfeito com a relação 
custo-benefício. "Infelizmente, a educação no 
Brasil é muito cara e, quanto melhor a educação, 
mais cara ela é. No meu caso, como a USJT está 
entre as melhores de São Paulo, compensa o cus
to que tenho, pois o beneficio na hora de uma se
leção será maior." 

Aluno do segundo ano da Universidade Fede
ral de São Carlos (U FSCar), Samuel de Francisco 
Lazarim também acredita que o seu curso esteja 
preparando-o muito bem para o mercado de tra
balho: "Digo isso baseado no fato de inúmeros 
alunos já estagiarem em empresas da região". Ele 
destaca a empresa júnior, que possibilita ao estu
dante aplicar na prática parte dos conhecimentos 
aprendidos em sala de aula, e as visitas técnicas 
anuais como formas de aproximação com o dia 
a dia das empresas. "Também ocorrem eventos 
como a Semana da Administração, que nos aju
dam a obter mais conhecimento por meio das 
palestras com várias personalidades da região", 
assinala. 

Melhores práticas 
Criado há um ano e meio, o curso de graduação 

da FIA, que procura manter apenas 40 alunos por 
sala de aula, já atingiu nota máxima em duas ava
liações feitas pelo MEC. Entre as melhores prá
ticas, que aproximam os alunos do mercado de 
trabalho, Mori lhas cita a realização de palestras 
com executivos e visitas técnicas a empresas que 
são referência no mercado. 

"Além disso", completa Morilhas, "o curso ca
pacita o aluno a atuar em mercados globais em 
níveis estratégicos. Isso quer dizer que ele terá 
aulas de inglês para negócios desde o primeiro 
semestre e nos dois últimos terá disciplinas de 
Administração ministradas em inglês. Oferece
mos também convênios para intercâmbios de es
tudos e estágios na Europa, nos Estados Unidos 
e Ásia. Outro diferencial é que o curso é integral 
nos dois primeiros anos e tem uma carga horária 
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Para atender às necessidades do mercado, a 
FEA-USP, referência quando se fala em ensino 
de Administração, passa por um processo per
manente de ajuste da sua estrutura curricular. 
Para tanto são montados grupos de estudos e re
alizadas reuniões com profissionais de Recursos 
Humanos das empresas e das consultorias de re
crutamento e seleção. O objetivo também é dar 
aos jovens profissionais a postura ética e compor
tamental adequada para a sua atuação profissio
nal e na vida em sociedade. 

"No caso da Faculdade Reges de Ribeirão 
Preto, o espaço que separa a academia do mun
do corporativo é estreitado na medida em que 
realizamos parcerias com as mais variadas ins
tituições e empresas existentes, seja em Ribeirão 
Preto, outras regiões e até mesmo de fora do país. 
Organizamos diversos eventos com participação 
das empresas, inclusive nossa feira de negócios, 
momento em que são convidados empresários 
para verificar e analisar a formação de negócios 
dos alunos", diz Nascimento. 

de cerca de 45% superior à prevista pelo próprio 
MEC." 

Coordenador do curso de Administração de 
Empresas da Facamp- Faculdades de Campinas, 
o professor Nivaldo Pilão está à frente de um cur
so que também é considerado um dos melhores 
do Brasil. Ministrado em tempo integral, das 8 às 
17 horas, oferece aos matriculados - 150 por ano 
- quase 5 mil horas/aula e diversas atividades que 
aproximam o estudante da prática empresarial. 

"No 5o semestre, por exemplo, os alunos fazem 
um diagnóstico empresarial que é apresentado a 
uma banca. Também promovemos todos os anos 
uma feira de negócios na qual eles desenvolvem 
novos e inovadores modelos que são analisados 
por investidores", informa Pilão. Outro diferen
cial são as aulas de Português, ministradas em 
quatro semestres, e a chamada Oficina de Leitu
ra, que "ensina" os alunos a ler. 
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Fora dos padrões 
Para os especialistas ouvidos, boa parte da de

manda do mercado por administradores, porém, 
só será suprida por meio da ampliação da oferta 
no número de cursos a distância e tecnológicos, 
que têm apresentado um crescimento constante 
no país (veja quadro napág. 24). Monteiro reite
ra: "o crescimento das IES se dará por meio des
sas duas modalidades. O ensino a distância, por 
exemplo, está indo aos grotões do Brasil". 

A modalidade, porém, ainda precisa superar 
barreiras para se consolidar no país. Como apon
tam os dados da pesquisa do CFA/FI A, a educa
ção a distância, apesar de estar em expansão, ain
da não é bem aceita como modalidade de ensino, 
na opinião dos administradores e dos coordena
dores/professores participantes do estudo. 

"O brasileiro não tem o hábito da dedicação e 
o EAD só funciona caso a pessoa seja organizada 
e estiver comprometida", alerta Pilão. "Se o alu
no estiver motivado, é um excelente meio de for
mação", acredita Corrêa, para quem as escolas 
de ensino a distância precisam criar um método 
rigoroso de acompanhamento dos estudantes e 
uma estrutura de cobrança de resultados. Por ou
tro lado, Morilhas lembra que os cursos de EAD 
propiciam aos alunos a oportunidade de terem 
acessos a materiais de universidades renomadas 
no Brasil e no exterior. 

Já nos cursos tecnológicos tem sido verificada 
uma dinâmica diferenciada, pois estes surgem 
em resposta à demanda de mercado, muitas 
vezes na emergência de profissionais em deter
minadas áreas e habilidades ainda não supridas 
plenamente em graduação, fazendo com que a 
formação "rápida" seja aceita. São cursos mais 
curtos e com foco bem específico. 

"Os cursos tecnológicos atendem a esse cres
cimento do mercado, que exige o saber fazer 
e a prática profissional", reitera Teresinha. Ela 
lembra que desde que o CFA liberou o registro 
para os alunos diplomados em curso superior 
de Tecnologia em determinadas áreas da Ad
ministração, o número de registrados dessa mo
dalidade no CRA-SP tem aumentado de forma 
significativa. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 312, p. 20-25, jun. 2012.




