
48 anos de Administração no Brasil, e ainda há muita coisa para mudar 
Eduardo Teles 
 
Há tempos estava para escrever um artigo sobre essa nobre ciência que tanto amo e ao 
mesmo tempo causa certa decepção pela forma como é encarada particularmente no Brasil, 
não generalizando, mas tanto o mercado, como estudantes, e principalmente professores, 
coordenadores e conselhos regionais e Federal, tem um olhar muito romântico, mas pouco 
prático, direto e impactante sobre o resultado do seu estudo, que é o papel social do 
Administrador formado no país 
 
Estamos na semana do Administrador, e já se vão 48 anos desde quando grandes homens, 
como o Patrono da Administração no Brasil, o Sr. Belmiro Siqueira e o político e sociólogo, o 
Sr. Alberto Guerreiro Ramos, contribuíram para o estabelecimento dessa importante ciência 
social. 
 
Como instituições que serviram de berço estão o Departamento de Administração do Serviço 
Público (DASP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), inicialmente focando no aumento da 
eficiência do serviço público federal, isso ainda em 1938, e na sequência, novas dinâmicas 
foram desdobrando-se, e num trabalho cumulativo, com muita determinação, coragem e 
competência chegou-se ao dia 09 de setembro de 1965, com a oficialização da formação 
acadêmica para o profissional que na época ainda era chamado Técnico em Administração. 
 
Há tempos estava para escrever um artigo sobre essa nobre ciência que tanto amo e ao 
mesmo tempo causa certa decepção pela forma como é encarada particularmente no Brasil, 
não generalizando, mas tanto o mercado, como estudantes, e principalmente professores, 
coordenadores e conselhos regionais e Federal, tem um olhar muito romântico, mas pouco 
prático, direto e impactante sobre o resultado do seu estudo, que é o papel social do 
Administrador formado no país. 
 
Administração é o curso superior com maior quantitativo de graduados e também de 
estudantes matriculados, segundo dados do Censo da educação superior (MEC), representando 
18,5% do total, é uma relação de aproximadamente 1 graduando em Administração para cada 
5 de todas as outras áreas reunidas. 
 
Sinceramente gostaria muito de comemorar os números, mas na prática, infelizmente o que 
vemos é um mercado fechado para a maioria dos profissionais, com muita reclamação destes 
quanto a falta de exclusividade,o que é até um contra-senso, que ainda assim esta formação 
continue sendo a mais procurada. 
 
Na verdade são diversos fatores que corroboram a nossa realidade acadêmica. Cursos de 
Administração tem grande facilidade para implantação, exigindo apenas professores, salas de 
aula e biblioteca, diferente de Medicina e das Engenharias, como exemplo, que demandam 
altos investimentos em laboratórios, certificação com instituições adequadas para estágios, 
etc. 
 
Já ouvi diversas vezes a infame declaração em tom jocoso, até mesmo da boca de 
Administradores: “se não sabe o que quer, faça Administração”. É realmente muito triste e 
preocupante tudo isso, poiso resultado de quem não sabe o que quer, nem mesmo o que é de 
fato a essência da sua escolha, só pode ser, salvo raríssimas exceções, que no fim esse 
estudante vai acabar graduado, e este é outro problema sério, devido a facilidade com que se 
consegue um diploma na maioria das faculdades, terá sua carteira profissional sem nenhum 
tipo de avaliação do conselho, o que também para mim é um absurdo, e será um profissional 
medíocre, com mínimo conhecimento técnico e instrumental da ciência, e com uma vaga ideia 
dos conceitos, até mesmo porque grande parte passa os 4 anos sem nem mesmo ler um livro 
base das diversas disciplinas fundamentais do curso, como economia, Marketing ou TGA. Eles 
vão vivendo apenas de recortes, de meia dúzia de cópias para resumir para um trabalho ou 
estudar para a prova. 
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É insensato esperar valorização do mercado para profissionais que de fato não tem grande 
valor. Garanto que o mercado não abriria mão de Administradores bem formados, que 
conseguem gerar valores sustentáveis para as instituições a partir do uso das mais diversas 
técnicas da Administração, como de fato não abrem mesmo.  
 
O indivíduo precisa se diferenciar, não há reserva de mercado nessa área, tem que apresentar 
mais que um diploma, afinal num país de apagões de talentos como o nosso, uma formação 
em instituição de renome, especializações, mestrado, doutorado, conhecimento de línguas 
estrangeiras, entre outras competências importantes para as empresas serão muito bem 
valorizadas, remuneradas e disputadas na tentativa de atrair esse capital humano. 
 
Mais do que ficar reclamando de uma coisa que não vai acontecer nunca, aliás que não 
acontece em lugar nenhum no mundo, de que a gestão seja exclusiva para Administradores, é 
preciso buscar na prática realmente dignificar a profissão, com consciência de que sem muito 
esforço, estudo e preparação não se chegará a posição de destaque tão sonhada por todos. 
 
Existe um senso comum de que para exercer a Medicina e a Engenharia, entre outras 
formações, tem que se ter vocação e que se deve estudar muito, mas e para Administração, 
porque seria diferente? Por que ela serve para todos? 
 
Vejo a grande maioria dos formados, dos que estão cursando, ou que querem cursar, sem o 
perfil pessoal adequado, sem o preparo devido no ensino fundamental básico e médio, e o 
pior, que continuam com a mesma receita na graduação. 
 
O Brasil precisa desesperadamente de uma revolução na gestão, tanto pública como privada, e 
a Administração deve liderar esse movimento, mas para isso será preciso transformar 
quantidade em qualidade, no que se refere ao material humano administrador. 
 
O Conselho como órgão regulador da classe deve atuar como principal agente de mudança nos 
rumos da formação e desenvolvimento profissional, ao invés do que quase sempre tem feito, 
limitando-se em levantar bandeiras agressivas de fiscalização junto ao mercado, mais 
parecendo sindicatos trabalhistas, claro que essa é uma vertente importante e que lhes cabe, 
mas não deve ser sua maior preocupação. 
 
Penso que a adoção de exame para obtenção da carteira profissional seria um grande avanço, 
traria maior valorização para a profissão, principalmente pela maior qualidade no ensino das 
faculdades, afinal seria um grande divisor entre as boas e ruins, os resultados nos índices de 
aprovação, além de uma maior preocupação com o estágio, com seleção das empresas que 
tenham condições para a aprendizagem do aluno, com o acompanhamento de um supervisor 
graduado e competente para acompanhá-lo, assim como acontece com as áreas da saúde. 
Sem dúvida que nada merece mais destaque e importância que o trato da saúde, afinal saúde 
é vida, mas será que o acompanhamento do profissional que irá gerenciar as instituições deve 
ser ministrado com tanta negligência? 
 
Todo bom gestor, seja de qualquer formação acadêmica, ou até mesmo sem nenhuma, precisa 
da Administração, por que na essência pura, não existe melhor formação que esta para quem 
vai tomar decisões estratégicas dentro das instituições. 
 
Não será possível alcançar produtividade, reduzir custos, aumentar receitas, motivar 
colaboradores, fidelizar clientes, com teorema de pitágoras, farmacologia, anamnese clínica ou 
capítulos e incisos constitucionais. Esse gestor terá que estudar as técnicas de contabilidade, 
os princípios de marketing, de estratégia, de economia, da teoria das relações humanas, 
enfim, tudo o que é necessário para a boa gestão, seja através de especializações, de cursos, 
palestras e afins. 
 
Por fim congratulo a todos os Administradores nesta semana especial, e espero que continuem 
a jornada focando no máximo desempenho pessoal, buscando a excelência, afinal lembremos 
como tudo começou na moderna Administração com Taylor, Ford, Fayol, Mayo e tantos outros 
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de diversas disciplinas, da Engenharia, Sociologia, Psicologia, entre outras que construíram o 
que é hoje a moderna ciência social do desenvolvimento institucional. 
 
Fonte: Administradores. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/academico/48-anos-de-
administracao-no-brasil-e-ainda-ha-muita-coisa-para-mudar/72829/>. Acesso em: 6 
set. 2013. 
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