
A tecnologia reforça a importância do administrador 
Professor Walter Nique, da Escola de Administração da UFRGS.  
 
A Administração enquanto atividade vinculada com a cooperação humana sempre existiu, mas o 
seu estudo científico é bem mais recente, assim como o reconhecimento da sua importância. No 
Brasil, a profissão de administrador festeja 40 anos de reconhecimento, uma trajetória marcada 
pelo crescente respeito da sociedade para com os profissionais que fazem a diferença no seu 
campo de trabalho.  
 
“Claro que qualquer um pode tomar decisões, mas aqueles que se preocupam em analisar em 
detalhe as variáveis que fazem parte da decisão, de maneira a melhorarem a eficiência e eficácia 
desta decisão, são os profissionais da administração”, explica Walter Nique, professor da Escola 
de Administração da UFRGS, doutor em ciência do estado e gestão pela Universidade de Ciências 
Sociais de Grenoble, na França.  
 
Administrador testado em duas secretarias de estado, agraciado com o troféu Administrador do 
Ano 1990, Nique faz o raro link entre o conhecimento teórico e prático. Com base nesse 
composto, percebe uma grande semelhança entre o administrador brasileiro e seus colegas da 
Europa ou da América do Norte.  
 
“O que faz a diferença é a educação de base e secundária; e a possibilidade de ver "in loco" como 
funcionam as mais diversas organizações”, avalia. Os avanços tecnológicos têm auxiliado e 
tornado mais rápido a tomada de decisão, assim como têm valorizado a atuação do 
administrador, preparado para tomar decisões em conjunturas cambiantes.  
 
“Há uns 20 anos, para avaliar a audiência de um programa de televisão precisava além de 
selecionar uma grande amostra, digitar em cartões perfurados com as respostas e fazê-los rodar 
em um grande computador para ao fim de uns 20 a 25 dias ter o resultado para analisar e tomar 
decisões de modificações”, lembra Nique.  
 
“Hoje é "on line" e o Ratinho ainda brinca com a Globo, ao vivo, dizendo que ultrapassou em 
audiência. Esta grande revolução que estamos vivendo se assemelha ao Renascimento (1453) e 
também à invenção da maquina à vapor (1746), quando se inicia a segunda onda”.  
 
O ritmo veloz em que tudo acontece demanda maior preparo do administrador na hora da 
decisão. Em artigo publicado na revista Millenium, da Escola de Administração, Walter Nique 
destaca a pesquisa como o grande instrumento a serviço da tomada de decisão: “Sem a pesquisa 
não existe o administrador, pois sem uma base de conhecimento estruturada não tem como 
tomar a decisão mais racional possível.  
 
Caso contrário, qualquer um poderia tomar decisões e não haveria a necessidade de 
administradores. Na realidade, a pesquisa é a base para toda a ação do administrador. Não se 
concebe um administrador sem pesquisa”, conclui.  
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