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Formação do gestor deve ser mais abrangente  
 
Está na hora de investir no desenvolvimento de uma visão integrada na formação do profissional 
de empresas.Existe uma confusão em relação aos papéis que advogados e, principalmente, 
economistas desempenham dentro das estruturas de gestão e governança das organizações em 
geral, sejam públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. O grande desafio para a gestão 
moderna é integrar, de forma dinâmica, os responsáveis pela formulação de cenários econômicos 
aos que avaliam as restrições legais implícitas às decisões empresariais, junto com os gestores.  
 
Nesse ponto, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Nosso atraso relativo, se nos compararmos às 
economias mais avançadas, deve-se, em parte, a problemas na formação de nossos profissionais 
nas áreas descritas.  
 
Advogados não são formados para levar em consideração a existência de restrições econômicas e 
administrativas à implementação de normas e leis. Atuem no Estado ou no setor privado, há uma 
evidente presunção de que a lei, por si própria, muda o mundo, altera o status quo por sua pura e 
simples determinação. Não obstante, economistas geralmente se esquecem que mercados, 
contratos e negócios, somente podem funcionar dentro de determinadas restrições legais.  
 
De um lado, os advogados esquecem que existem leis econômicas que restringem a ação da lei. 
De outro, economistas eliminam as restrições legais de seus modelos e da construção de seus 
cenários conjunturais.  
 
Entretanto, os administradores, os gestores da decisão, como prefiro defini-los, não estão atrás 
neste ranking de ignorâncias recíprocas. A atual prática de formação dos administradores ainda 
não é compatível ao perfil do profissional ideal. Este profissional deve possuir conhecimento 
analítico, econômico e matemático, e jurídico, que o capacite a interagir de forma mais orgânica 
com as áreas jurídica e de planejamento econômico.  
 
Dessa maneira, é imprescindível mudar a forma como educamos esses profissionais. Outros 
países, como os EUA, Espanha e França, possuem as universidades temáticas, principalmente na 
área de negócios. Essas universidades são compostas por escolas que convivem com outras, 
como, por exemplo: escolas de economia que convivem com as de direito e administração, 
promovendo o intercâmbio de alunos, discussões, pesquisas interdisciplinares e formação em 
áreas de especialização.  
 
De maneira prática, um aluno de economia pode fazer disciplinas concentradas na área de direito, 
assim como um administrador tem a possibilidade de fortalecer seus conhecimentos em economia 
e direito.  
 
Há muito a fazer para aprimorar a formação e a conseqüente especialização de profissionais de 
economia, direito e administração. Sinais da concretização disso são as criações de cursos de 
Business Economics ou Managerial Economics, termos que normalmente traduzimos de forma não 
muito precisa como Economia Empresarial ou de Empresas. Esses cursos de especialização 
procuram aproximar teoria e prática num campo ainda muito sujeito a certos obscurantismos 
academicistas: a economia. Teoria econômica, nesses cursos, é aplicação de economia para a 
resolução de problemas práticos e para a gestão das empresas, levando em conta a legislação e 
as variáveis institucionais peculiares ao contexto nacional e regional.  
 
Para rompermos com as barreiras que ainda dividem advogados, economistas e administradores, 
é essencial o incentivo à interdisciplinaridade e à aplicabilidade prática do conhecimento. Assim, 
teremos profissionais mais completos para todos os setores. Se não iniciarmos a construção 



desses novos profissionais, a economia nacional não sobreviverá aos processos de integração 
regional, como a ALCA.  
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