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RESUMO 

 

 

O ensino de Administração no Brasil, assim como em outros países, teve início para 

atender à demanda por profissionais capacitados a responder a necessidade de 

organização das grandes empresas que estavam em processo de surgimento. Três 

grandes eixos sustentam o direcionamento desses cursos, ainda nos dias de hoje: 

econômico, político e educacional. A proposta do presente trabalho é a da 

reavaliação do paradigma que determinou a construção dos programas das 

Instituições de Ensino Superior da área de Administração, considerando-se que em 

tempos atuais, a estrutura sócio-econômica que demanda jovens e adultos formados 

por esses cursos, configura-se diferentemente daquela que motivou seu surgimento. 

Naquela época, tendo como inspiração as universidades norte-americanas, as IES 

brasileiras também visavam atender à demanda das grandes empresas aqui 

instaladas dentro do processo desenvolvimentista iniciado no governo Vargas. 

Atualmente, essas grandes empresas, tendo como foco a inovação tecnológica, não 

mas absorvem adequadamente os profissionais. Novas estruturas organizacionais 

como aquelas relacionadas com as Economias Solidárias, surgem como 

possibilidades para os estudantes.  

 

Palavras-chaves: ensino;   administração;   paradigma;   política, educação. 
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ABSTRACT 
 

 

 The teaching of Management in Brazil, as well as in other countries, had 

beginning to take care of to the demand for enabled professionals to answer the 

necessity of organization of the great companies who were in sprouting process. 

Three great driving supports the aiming of these courses, still nowadays: economic, 

politician and educational. The proposal of the present work is of the reevaluation of 

the paradigm that determined the construction of the programs in the of Superior 

Education Institutions in the area of Management, considering itself that in current 

times, the socioeconomic structure that demands young and adult formed by these 

courses is configured differently of that motivated its sprouting. At that time, having 

as inspiration the North American universities, the Brazilian SEI also aimed at to take 

care of inside demand of the great companies installed by the developing process 

initiate here in the Vargas government era. Currently, these great companies, having 

as their focus the technological innovation and do not absorbs the professionals 

adequately. New organizational structures as those related with the Solidary 

Economies, appear as possibilities for these students. 

 

Key-words:  teaching;   management;   paradigm;   politics; education. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
  
 Para que determinado fato aconteça, alguma causa faz-se necessária. Se 

procurarmos na História da Educação, por exemplo, encontraremos razões que 

justificaram o surgimento do ensino (lato sensu), no mundo. Para delimitarmos o 

tema a ser abordado trataremos, nesse trabalho, especificamente, do Ensino de 

Administração no Brasil.  Esse surgiu – como em outras partes do mundo – de 

necessidades determinadas pelas demandas econômicas da época, e 

caracterizadas (ou respondidas) por decisões políticas que visavam criar estruturas 

que pudessem suprir a busca por profissionais qualificados à assunção de cargos e 

funções nas empresas que surgiriam para atender ao crescimento preparado, do 

país. 

  

Se já podíamos contar com instituições formadoras de economistas, de 

advogados e de engenheiros, não tínhamos ainda a formação específica de 

administradores (a não ser em nível técnico), para atender àquela demanda.  

Apenas nos cursos de Direito eram atribuídas noções de Administração, em 

algumas disciplinas. Posteriormente na década de 40, com anuência do DASP, foi 

criada a Fundação Getúlio Vargas – incumbida de encaminhar profissionais à 

Administração Pública, formados por meio da Escola Brasileira de Administração 

Pública (EBAP). Daquele órgão, originou-se também o grupo que desenvolveu os 

contatos iniciais com o governo norte-americano (Missão Aranha), que além de 

questões políticas e estratégicas, levou adiante projetos educacionais para a 

formação de educadores brasileiros em universidades dos Estados Unidos. O 

intercâmbio envolveu a vinda de professores das universidades norte-americanas 

para terras brasileiras, quando possibilitou-se a criação da Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo (EAESP-FGV). Registrem-se a antecedência de 

instituições como Escola Superior de Administração e Negócios (ESAN), e do 

Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), não como escolas de 

formação superior, mas, antes, em nível técnico. 
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 Com a vinda do modelo norte-americano, nossas instituições tomaram aquele 

referencial para construção de suas grades curriculares. Mais a própria bibliografia 

foi basicamente assumida para formação dos alunos. Tivemos um padrão 

econômico-industrial e cultural, predominantemente integrado por nós. Há de se 

ponderar que não tínhamos referenciais próprios. Todavia, ficava marcada a opção 

pelo ensino de elite, que não permitiu o mínimo de uma construção a partir da nossa 

realidade. 

 

 Passadas décadas do início dos cursos de Administração no Brasil, o que 

queremos propor é uma reconsideração na formação do administrador, que analise 

profundamente outro possível entendimento da relação ser humano-trabalho, uma 

possibilidade de realização ontológica, compreendendo a aproximação desse ser 

humano e o ethos laboral. 

 

 No diálogo da desconstrução do paradigma instituído, propomos a análise dos 

seguintes aspectos: 

 

ü A grande empresa – hoje estruturada em inovação e intensa tecnologia – não 

se baseia mais na busca de mão-de-obra intensiva  com remuneração justa; 

 

ü O ensino brasileiro continua formando estudantes para uma demanda 

inexistente – o da grande empresa, citado anteriormente ; 

 

ü Existe outra/nova estrutura sócio-econômica emergente que poderá absorver 

mão-de-obra qualificada para uma gestão mais produtiva e justa do ponto de 

vista de uma equidade participativa da renda nacional – o das organizações 

do terceiro setor e das cooperativas – a serem explicadas nesse texto; 

 

ü Existe um legado do conhecimento absorvido ao longo do período 

considerado, que capacitou a criação, desenvolvimento e oferecimento de 

bibliografia apropriada para a formação de administradores dessa outra 

realidade, dessa nova estrutura sócio-econômica brasileira. 

 

 



 

  

3 

 

CAPÍTULO II 
 
1. DESENVOLVIMENTO 
 

1.1. Proposição 
 

 Acredita-se haver uma nova realidade no Brasil. Já não se pode mais 

submeter à determinação de personalidades alheias às nossas dificuldades, a 

interpretação das oportunidades de competir, bem como de decidir sobre qual deve 

ser o nosso destino. São outros os interesses. São outras as necessidades. Tal 

como uma criança que nasceu sob “intensos cuidados”, se não somos ainda 

adequadamente desenvolvidos e educados, ainda com IDH – Índice de 

Desenvolvimento Humano1 inadequado - distante de países tidos como de “primeiro 

mundo” - somos suficientemente conscientes para compreender possibilidades de 

corrigir nossos rumos, e, principalmente saber o que é melhor para nós – mesmo 

interpretando papel relevante em âmbito global.  A racionalidade pretensiosa e 

dominante não tem permitido o esperado equilíbrio social. Como na interpretação de 

Furtado (2002, p. 58) 

 

A difusão da racionalidade instrumental no tecido social (a 
racionalização a que se refere Weber), é menos decorrência da 
prática do intercâmbio e do uso da moeda -  da extensão do 
“mundo da mercadoria” -  do que da subordinação do conjunto das 
atividades sociais à acumulação.  
     

 Essa nova realidade, perceptível quando se analisam os dados que, hoje, 

estão abertos a todos os que se interessem em um maior aprofundamento das 

questões que nos dizem respeito como nação, e que nos afligem, levam-nos a 

entender que é preciso um novo posicionamento para essas questões estruturais 
                                                 
1 O IDH é um índice que pode variar de zero – representando a inexistência de desenvolvimento 
humano – até 1 – que representa desenvolvimento humano total. A classificação dos países é assim 
feita: IDH entre 0 e 0,499 = baixo; entre 0,500 e 0,799 = médio; entre 0,800 e 1, é considerado alto. 
Na publicação do Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, constata-se que o “IDH do Brasil 
melhora, mas país cai no ranking”. Sua posição passou de 68º, para 69º, mesmo indicando certa 
evolução que permitiu passar de 0,788 em 2003, para 0,792 em 2004. Veja em no site:        
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_IDH.pdf Acesso em 04/Nov/2007.PNUD- 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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que sugerem outra demanda de profissionais de Administração. Essa nova realidade 

está deslocada da atual formação universitária, a qual insiste em despejar um 

contingente crescente de um modelo de profissional que não encontra ampla 

colocação no mercado de trabalho.   

 

 Propõem-se adaptações, fazem-se sugestões para que se re-avalie a 

disponibilização desse contingente que encontra o apertado gargalo das raras 

oportunidades de emprego nas grandes empresas. Essa grande empresa que hoje 

não está demandando tal oferta de profissionais – essa grande empresa tende a 

substituir o trabalhador por tecnologias mais produtivas, menos humanas.  Novas 

estruturas sócio-econômicas estão demandando – ou no mínimo carecendo de – 

profissionais competentes e preparados para uma nova (outra) gestão. Micros, 

pequenas e médias empresas, além das organizações formadoras da Economia 

Solidária (e do Terceiro Setor), representam mais que uma alternativa. Representam 

uma opção real, que pode conduzir-nos ao encontro do nosso destino como nação 

independente e próspera, onde sua população possa contar com maior participação 

e melhor renda, ao preparar-se para gerir organizações emergentes, cujas 

características diferem daquelas que deram origem à demanda de profissionais da 

Administração, a décadas. Onde a “Educação cidadã” não leve o educando a uma 

condição meramente servil, mas, participante do processo de desenvolvimento do 

país e da efetiva e desejada distribuição da renda. Como não encontramos, em todo 

o planeta, uma nação que tenha prosperado e não tenha sido pelos caminhos do 

ensino, não seria outro, o nosso próprio caminho.  

 

 Atuando no Setor Editorial de livros universitários desde 1973, teve-se a 

possibilidade de conviver num ambiente proximamente relacionado à cultura do 

Ensino Superior, bem como da produção de publicações que supriam as demandas 

de textos referenciados nas muitas disciplinas dos currículos. Naquela época, 

ocorreram as primeiras pressões externas de empresas publicadoras para 

introdução no mercado nacional de livros universitários. Poucas editoras nacionais 

detinham certa predominância na linha de publicações de livros-textos de qualidade 

e padrão que atendiam às adoções em programas das mais importantes 

universidades, em sua maioria representadas por poucas particulares e em maior 
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número, pelas públicas.  Via de regra, essa bibliografia era de origem estrangeira e 

traduzida para o português.  

  

Com o crescimento do Ensino Superior, a quantidade de instituições privadas 

aumentou significativamente. Embora muitas áreas de ensino que constituem as 

grades de oferta de formação de profissionais viessem a proporcionar um 

crescimento da quantidade de publicações a serem utilizadas por professores e 

estudantes para apoio aos seus conteúdos, essencialmente, obras internacionais 

continuaram a fundamentar o processo educacional. Décadas se passaram, muitos 

pesquisadores, docentes e profissionais tornaram-se reprodutores daquela cultura e, 

embora pudéssemos contar com muitas contribuições em autorias de livros de 

conteúdo relevante, permanece, hoje, o predomínio dos grandes compêndios que, 

além da apenas parcialmente verdadeira adequação à nossa realidade educacional 

e cultural, significa um acréscimo substancial no gasto do estudante, pois além de 

não aproveitados em sua plenitude ao longo dos semestres, são custosos – 

acentuadamente àqueles que competindo desfavoravelmente no mercado de 

trabalho submetem-se aos baixos salários atualmente disseminados – e recorrem a 

alternativas, também incorretas de opções, para busca de apoio bibliográfico, como 

a reprografia não autorizada e, portanto, ilegal. 

 

 As razões e as motivações para abordagem do presente tema são muitas. 

Após o longo convívio com o ambiente de Ensino Superior – como funcionário no 

Setor Editorial acompanhando o desenrolar do mercado e da introdução cada vez 

mais forte do capital estrangeiro na aquisição das editoras nacionais, ou como 

representante, que me permitia estar junto aos docentes diariamente, foi possível 

uma interpretação das relações existentes entre a produção editorial e o ensino: 

havia, e ainda há um predomínio dos textos básicos traduzidos na formação da 

bibliografia dos cursos superiores. Tal convívio levou-me a um contágio. Por esse 

motivo, tomou-se o rumo da docência, e a inclusão profissional numa cadeia de uma 

provável utilização dos mesmos recursos disponíveis àqueles que se dedicam ao 

Ensino Superior.2 

                                                 
2 Atualmente debatem-se, com freqüência, a problemática do diálogo docente-dicente que tem acontecido em 
constantes situações de desencontro – algumas vezes, conflitantes. Essa noção de Educação, parece-nos co-
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 O privilégio dessa convivência leva a um despertar que provoca comparações 

e pesquisas para o aprofundamento das questões envolvidas no problema. Já que a 

decisão foi por um maior envolvimento com a própria questão do ensino, e, por 

considerá-la essencial para uma proposta de mudança no statu quo, por que não 

propor análises mais profundas e sugerir uma desconstrução positiva dessa 

condição, que já contribuiu intensamente num determinado período – e isso é 

inegável -, não é a mais indicada atualmente. Um entendimento sobre o problema 

deve ser amplo. Daí, não se objetivar nenhuma conclusão, mas um embasamento 

que possa nos permitir perceber como somos capazes e em condições de decidir 

sobre o que queremos e temos necessidade. Resgatarmos a construção de um 

currículo voltado para nossa realidade. E, finalmente, admitindo-se a realidade da 

inclusão global, eliminar toda e qualquer impressão de xenofobia em nossas 

discussões e propostas. Mesmo por que, já somos – e seremos com maior 

intensidade futuramente – a nação globalizada que intervirá economicamente em 

muitos outros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
responsável, nesse caso. Entendendo que a educação deva ser assumida pelos pais, preferimos abordar aqui, as 
questões do Ensino. 
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CAPÍTULO III 
 
1. METODOLOGIA 
 

1.1. Abordagem 
 

1.1.1. Método da Desconstrução 
 

 Encontramos em Vergara (2005, p. 62) o referencial mais apropriado para 

análise da problemática que permeia o presente trabalho. Com isso repetimos que 

“A desconstrução é um método3 que visa à exposição de contradições ou 

dicotomias presentes em qualquer texto, não significando, portanto, sua 

destruição” (negrito nosso). A análise buscará na apresentação dos fatos e fatores, 

documentados ou levantados empiricamente relacionar elementos positivos e 

negativos, centrais e marginais, essenciais e secundários, procurando revelar 

ambigüidades implícitas. Dessa maneira, procuraremos ultrapassar os limites de “um 

texto”, portanto, levando nossas análises a um “contexto”, qual seja o percurso 

histórico do ensino de Administração no Brasil com um amplo espectro de relações 

conectadas pelos três eixos subtemáticos, a saber: econômico, político e 

educacional. (veja Fig. 4.1). 

  

Ainda segundo Vergara (2005, p. 64), destacamos as principais 

características deste Método, utilizadas ao longo do presente trabalho: 

 

ü A desconstrução, ao contrário das abordagens de pesquisa mais 

tradicionais, exige do pesquisador uma postura reflexiva; 

 

ü O exercício da desconstrução estimula a discussão acerca do discurso 

dominante e dos elementos por ele marginalizados. Provoca 

questionamento sobre as “fórmulas cartesianas e predeterminadas de 

classificação de comportamentos”  

                                                 
3 No texto de Vergara a nota de rodapé explica que a utilização da palavra método, refere-se a um tipo de análise 
textual, chamado por Calás e Smircich (1999b, p. 656) de “meditações filosóficas delineadas por meio de leituras 
aprofundadas” (close readings). 
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ü A desconstrução vale-se de um estilo narrativo irônico. 

 

 Embora o princípio de Derrida indique que a desconstrução não deva ser 

reduzida a um padrão de procedimentos metodológicos, alguns parâmetros são 

oferecidos para os procedimentos da pesquisa. Esses procedimentos não são 

explicitados. Estão implícitos no trabalho , exigindo do leitor maior atenção para a 

percepção desses procedimentos, a saber: 

 

ü Revisão da literatura pertinente ao problema investigado; 

ü Seleção do conteúdo a ser submetido à desconstrução; 

ü Leitura aprofundada da documentação; 

ü Desconstrução do significado, ou seja, exposição do discurso 

dominante concernente aos documentos em análise; 

ü Identificação dos binários (termos antagônicos), presentes nos 

documentos e na própria história do ensino de Administração; 

ü Resgate do problema causador da investigação; 

ü Formulação da conclusão; 

 

1.2. Procedimento 
 

1.2.1. Pesquisa Documental em Bases Empírica e Bibliográfica 
 

 Por tratar-se de trabalho baseado em dados históricos, faz-se uma leitura da 

bibliografia ligada aos fundamentos histórico-econômico-políticos da realidade 

brasileira, que influenciaram a implantação dos cursos de Administração, dando 

guarida à cultura predominantemente importada, conforme veremos nas seções 

seguintes. O critério de seleção das obras e documentação pesquisadas e 

referenciadas foi o de seleção de autores e atores (sujeitos), bem como de 

instituições, órgãos e organizações estreitamente relacionados aos fatos históricos e 

contemporâneos envolvidos com o ensino, em âmbito geral e direcionado para a 

Administração. Visando o cruzamento dos fatos inseridos nos fundamentos 
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considerados essenciais para a formação dos cursos, como também para 

apresentar a evolução dos acontecimentos, com o objetivo de demonstrar aspectos 

atuais, ampliou-se o âmbito das referências pesquisadas. Assim,  são apresentados 

dados sobre as questões que envolvam o Ensino Superior, dados estatísticos 

relativos ao mercado de trabalho sobre a Economia Solidária e sobre o Terceiro 

Setor.  

  Outras fontes como documentos de instituições, e sites especializados 

acresceram informações relevantes ao trabalho. Instituições que deram origem ao 

ensino de Administração no Brasil, como EAESP/FGV, FEA/USP, foram 

consultadas. O Conselho Federal de Administração – CFA, o Conselho Regional de 

Administração de São Paulo – CRASP, o Ministério da Educação – MEC, a 

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – ANGRAD, o 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, além de outros órgãos também são consultados para indicação 

de informações pertinentes a seus respectivos setores, e que tenham a haver com 

os dados a serem apresentados.  

 
 São feitos relatos sobre os cursos de Administração de instituições 

localizadas na região do Grande ABC, em São Paulo, procurando situar o ensino 

superior e sua conexão com a indústria, tipificando o caso comum de formação de 

profissionais para grandes empresas – nesse exemplo, grandes montadoras do 

Setor Automobilístico que passaram a se instalar na região desde a década de 1930, 

a exemplo da General Motors do Brasil, em São Caetano do Sul. Tal indústria, 

porém, diante das pressões sindicalistas e do concomitante crescimento do 

desenvolvimento tecnológico, com o passar do tempo, procurou outras localidades 

para suas instalações – instigadas pelos benefícios das isenções de impostos e 

concessões territoriais – deixando enorme contingente de trabalhadores 

desempregados. Esse contingente, a par das enormes dificuldades legadas pela 

repentina condição, ainda procura saídas. Muitos têm encontrado apoio na 

Economia Solidária, porém, o despreparo para gerir uma atividade produtiva, tem 

causado novos e grandes transtornos sociais.   

 

 



 

  

10 

CAPÍTULO IV 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Entre as diversas maneiras de se abordar uma problemática, optou-se pela 

contextualização histórica, pela relevância dos fatos que impulsionaram a 

implantação dos primeiros cursos de formação de profissionais de Administração, 

no Brasil. Essa abordagem assume grande importância principalmente por dois 

aspectos: primeiro pela inegável contribuição que as iniciativas de introdução das 

instituições pioneiras proporcionaram no início do século passado, e continuam 

se destacando no cenário do ensino de qualidade, nacional;  segundo porque se 

faz-se necessário, até mesmo fundamental, entender-se a evolução temporal que 

nos traz à contemporaneidade, essa evolução que plenamente nos parece 

justificar uma nova reflexão acerca de um paradigma o qual, se ainda tem lugar 

(e isto também não negamos), não caberia mais sê-lo, mas sim uma 

complementação de oferta de ensino que contemple uma realidade atual,  e que 

entenda-se como tendência.  

  

      Estruturamos três eixos que nos levam ao entendimento da discussão 

proposta: o central é o econômico; ladeado pelo eixo político; e pelo eixo cultural-

educacional, conforme vemos na Figura 4.1 . Sob a formação desse modelo, 

distribuímos o conteúdo dessa pesquisa, bem como desenvolvemos os diálogos 

das muitas temáticas aqui discutidas. Como dito anteriormente, seria muito 

natural que fosse por razões econômicas que um curso como de Administração 

(entre outros, certamente), viesse a surgir. Faz-se, portanto um desenrolar 

histórico das condições econômicas antecedentes e vigentes à época da 

implantação dos cursos, para que possamos melhor compreender e 

contextualizar o ambiente no qual as primeiras instituições iniciaram suas 

atividades. Também por questões econômicas, as decisões políticas são levadas 

a termo, em diversos setores. Nesse caso, o Ensino Superior, também sofreu 

forte influência daquelas decisões. Ver-se-á que as determinações influenciaram 

não apenas as metas econômicas e industriais do país, como foi além e chegou 

à cultura local. E essa influência permanece por meio da literatura de apoio que 

tem determinado conteúdos programáticos e currículos e, portanto o que o 

estudante brasileiro tem como referência básica para sua formação. Essa última 
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influência – cultural – aparece no terceiro eixo que citamos, no qual constituíram-

se as instituições de ensino de Administração e suas estruturas curriculares, seus 

programas, seus cursos enfim, nelas e por elas constroem-se a subjetividade do 

profissional preparado para as grandes empresas. E, por meio dele, são 

formados nossos administradores. 

 

Figura 1 – Os três eixos formadores da proposta do Ensino de 

Administração 

 

 

 

 

 
 

O ensino de Administração no Brasil vem para atender demandas de ordem 

econômica e industrial, sobre um tecido histórico bastante adverso.  Se as razões 

econômicas – como nos parece normal e correto – levam ao surgimento dos 
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primeiros cursos, a maneira de sua “perpetuação” é que nos suscita 

questionamentos.  Após conflituosas decisões de ordem política da época, parte de 

nossa indústria foi preterida em nome de uma “maior necessidade de mão-de-obra 

para o trabalho extrativista”. Sem ainda entrarmos profundamente nesse mérito, 

todavia aproveita-se o ensejo para lembrar de um fato que bem demonstra um ponto 

de vista já antigo, porém esclarecedor sobre tal estratégia, observando a colocação 

de  Pirene (1968, p. 13), sobre o caráter agrícola da sociedade a partir do século IX: 

 

Tem-se como absolutamente certo que, a partir do fim do século VIII, 
a Europa Ocidental regrediu ao estado de região exclusivamente 
agrícola. É a terra a única fonte de subsistência e a única condição 
da riqueza. (Negrito nosso). 
 

 
 Naquilo que respeita a movimentação comercial e sua importância para a 

receita de qualquer país, recurso que ainda hoje é de grande importância nas 

discussões sobre a economia nacional dada a relevância das transações havidas 

com os agronegócios, não questiona-se sua validade. Seria insano não considerar o 

potencial em recursos naturais de nossa nação, porém, seríamos nós o “celeiro do 

mundo”? Ainda somos o país do futuro? O que se coloca em pauta é a quase 

exclusividade dada, e a tal tipo de exploração: uma expropriação de matérias-

primas. Pois, como visto acima, trata-se de uma regressão, diante de outras 

possibilidades de desenvolvimento  (agregação de valor aos produtos elaborados). 

 

Não somente possibilidades de desenvolvimento tecnológico, mas de 

agregação de valor àquilo que do solo extraíam-se à época – como atualmente 

fazem-se com grande variedade de produtos agrícolas e agropecuários. Tivemos, 

portanto, que nos ater ao fornecimento de matérias primas para os países mais 

desenvolvidos – portanto não podíamos e não tínhamos como agregar valor aos 

nossos produtos com vistas à exportação por preços mais vantajosos – dos quais, 

posteriormente, deveríamos adquirir produtos acabados, muito mais valorizados. Por 

muitos anos, nossa principal receita, foi o imposto sobre a importação de produtos 

industrializados.  

 

Também por essa razão “não podíamos desenvolver nossa indústria”. Se 

assim o fizéssemos, estaríamos acabando com “nossa fonte de receita”. E, 
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logicamente essa seria ainda nossa grande fonte de dívida externa. Dívida essa que 

nos tornou dependentes de muitas decisões e ingerências. Situações difíceis como a 

vivida por volta de 1900 com grande quebradeira econômica, durante a qual governo 

Campos Sales criou o selo de consumo, enormemente difundido, aumentando o 

custo de vida. Essa fase, que já representou um freio às possibilidades de um surto 

industrial à época, provocou o reconhecimento do presidente da República como 

“Campos Selos”. 

 

 Apesar de todas essas intempéries, o país crescia e isso chamou a atenção 

de grandes investidores e de empresas estrangeiras, que aqui viram uma 

oportunidade. Aqui se estabelecendo, sentiram necessidade de profissionais que 

pudessem gerir seus negócios, segundo padrões de suas matrizes. Embora outros 

cursos já tivessem se estabelecido em nosso território, não contávamos com 

instituições formadoras de pessoal em nível superior, especializados na função de 

administrador. A implantação de grandes empresas estrangeiras no Brasil, 

acentuou-se já quase em meados do século passado e, justificando assim a criação 

dos cursos, foi conseqüente a ocorrência  de uma formação do gestor que 

obedecesse aos padrões demandados por aquelas organizações. 

 

1.1. Nossa História Econômica Ou Breves Apontamentos Acerca da 

Gênese do Problema 

 

 Não nos objetiva desenvolver uma verdadeira História do Processo 

Econômico brasileiro, nesse trabalho. Essa é tarefa apropriada aos pesquisadores 

diretamente relacionados à área dos estudos da Economia. Cabe-nos, portanto, 

tecer um cenário “econômico” no qual ocorreram tantas transformações positivas e 

negativas, mas que deram origem aos desígnios do gigante adormecido4, 

acentuadamente aqueles relacionados aos fatores influenciadores do culto à 

acumulação e à necessidade de sua manutenção por meio dos princípios da 

Administração Científica 

 
                                                 
4 Uma alusão às considerações comuns, predominantes nas discussões acerca das possibilidades de crescimento 
do Brasil, um gigante que sempre esteve “deitado em berço esplêndido”, esperançoso por ser o país do futuro 
que nunca chega.  
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 Para não proceder a uma exagerada regressão temporal, irá nos satisfazer a 

partir do nosso período colonial, destacando-se a condição política totalmente 

dependente de orientações advindas da Coroa portuguesa. Já naqueles tempos as 

rudimentares atividades manufatureiras ou artesanais, foram proibidas. E, apesar de 

um pequeno alívio na situação, causado pelas paragens da fugida corte lusitana, um 

Tratado assinado com a Inglaterra, em 1810, abarrotou “nosso mercado com tecidos 

e outros artigos industriais gozando de tarifas privilegiadas, [o que] tornou impossível 

nossa expansão nesse campo de atividades.”  (LIMA, 1976, p. 15). O surgir de uma 

não independente, uma década após, caracteriza uma não dominada pela classe 

agrária no âmbito nacional, e financeira e externamente, pela Inglaterra. Aqui é 

identificada uma crise da economia açucareira e o surgimento de um novo e 

importante produto agrícola, qual seja o café, que teve seu desenvolvimento no 

Segundo Império.  

 

Essa mudança teve um alto significado na economia e na política, além de 

ocorrer concomitantemente à propagação do capitalismo mundial. Essa nova 

economia deu grande impulso ao dinamismo urbano com o crescimento do 

comércio, do artesanato e dos serviços públicos. Outras importantes e crescentes 

atividades tiveram impulso, como o transporte ferroviário, a imigração estrangeira, o 

surgimento da classe média nas cidades e a ampliação do mercado interno. Toda 

essa movimentação e a própria deterioração da monarquia, conduziram-nos à 

República, que adveio com forte apelo industrialista, personificado em Rui Barbosa. 

 

 A “feliz” coincidência do crescimento da produção e da comercialização da 

monocultura cafeeira, motiva o então presidente Prudente de Morais a conceder 

tratamento especial aos fazendeiros que a ela se dedicavam, e assim o 

endividamento resultante da necessidade de importação de outros produtos que 

viessem abastecer a demanda de então, era de plena satisfação dos ingleses, em 

especial. Essa grande força da cultura cafeeira, que certamente teve vetores 

importantes e dignos de admiração, deu origem a observações como as que 

consideravam sua força como a de semeadora de cidades. Chama-nos especial 

atenção os comentários de Dowbor e Lessa (apud NUNES, p. 194-195), ao 

afirmarem que “as fazendas de café constituíram uma autêntica ‘escola de 
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empresários’5. Na região de maior concentração da produção cafeeira, 

representada pelo eixo Rio-São Paulo, verificou-se “a implantação de várias 

indústrias ligeiras, com particular destaque para a indústria têxtil, que permaneceu 

como a principal indústria brasileira até a 2ª GM”. (NUNES, 2005, p. 194). 

 

 Outro fato veio a ocorrer provocando novo surto de produção nacional de 

manufaturados e maior dificuldade para as importações – e nesse caso de amplitude 

mundial – que foi a Primeira Guerra entre 1914 e 1918. Já, com a Grande 

Depressão de 1929, conjugada com a Revolução de 1930, que  alijou do poder os 

grandes fazendeiros de café, levaram a mais um impulso à industrialização local.  

 

           Uma segunda grande catástrofe mundial ocorrida entre 1939 e 1945 – da 

qual inclusive nosso país participou diretamente – provocou novo corte de 

importações de manufaturados, constituindo-se em alavanca para a evolução 

industrial. Pelo fato de estarmos melhores estruturados as condições apresentavam-

se mais vantajosas para tal evolução, apesar dos problemas que tal hecatombe 

tenha causado ao mundo. A partir daí implantam-se a indústria de base por meio do 

Programa de Metas no período entre 1955 e 1960. Essa definição não fora, 

entretanto, consensual, havendo opositores incidindo em vários pontos, como relata 

Furtado (2002, p. 73) 

 

Nos anos 40 e início dos 50, o debate no Brasil era para se 
esclarecer se se devia, ou não, privilegiar a política de 
industrialização do país.  Traduzindo em termos atuais: qual seria a 
melhor forma de promover o desenvolvimento? Adotar uma política 
industrial ou tudo confiar ao mercado? A resposta a essa questão, 
tanto na época como hoje, não é independente de se estabelecer 
quais as forças sociais que comandam as decisões econômicas 
estratégicas. Nos anos a que me refiro, as forças sociais 
dominantes no Brasil estavam ligadas aos interesses rurais e aos do 
comércio exterior. [...] O ritmo da atividade econômica era 
comandado do exterior, portanto, pelas atividades primárias. (negrito 
nosso) 

 

 Sem a força necessária para um controle político, a burguesia industrial 

brasileira via-se levada a participar de um esforço do qual o próprio poder 

governamental compartilhava com vistas à proteção do setor exportador cafeeiro, 

                                                 
5 Negrito nosso. 
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pois dele provinham às receitas necessárias para manter a importação de 

equipamentos para indústria e à circulação interna de divisas. Isso tudo, apesar de 

que os dirigentes da Revolução de 30 deixaram claro sua orientação 

“industrializante”, a qual sempre fora defendida pelo próprio Getúlio Vargas. Ainda 

nessas condições podemos destacar: 

 

Por outro lado, a necessidade de “valorização do capital humano” 
(com vista a assegurar à indústria mão-de-obra mais qualificada e 
mais produtiva) e de melhorar o poder de compra dos trabalhadores 
assalariados (com vista a ampliar a dimensão do mercado interno 
para produtos industriais) é a razão expressamente invocada para 
justificar a criação, logo em 1930, do Ministério da Saúde e 
Educação e do Ministério do Trabalho, a cuja iniciativa se deve a 
legislação sobre salário mínimo, além de numerosas providências no 
domínio laboral e da segurança social. (NUNES, 2005, p. 211). 

 
 

 Ainda em Nunes, encontramos esclarecimentos para uma situação que 

demonstra 

 

“[...] em segundo lugar, que o crescimento para fora apoiado no 
sector primário exportador capitalista criou, nos principais países da 
América Latina, as condições que tornaram possível o aparecimento 
do capital industrial: concentração de lucros consideráveis nas mãos 
da classe capitalista ligada ao sector exportador. obtenção das 
divisas necessárias à transformação do dinheiro em capital produtivo 
através da importação de bens de capital. conversão da força de 
trabalho em mercadoria; criação de um mercado interno viabilizador 
da actividade industrial. 
Mas não há dúvida de que se estava longe de um autêntico processo 
de industrialização e muito mais longe ainda de uma verdadeira 
revolução industrial. As funções que deveriam caber a um sector da 
economia produtor de bens de produção eram desempenhadas, em 
certo sentido, pelo sector primário exportador, o que retirava 
autonomia ao sector industrial para conseguir por si próprio ampliar a 
acumulação do capital e alargar o mercado interno de bens de 
consumo manufacturados” (idem). 

 
 

 Então, tendo atingido um certo nível de desenvolvimento industrial, o Brasil 

serviu-se do processo de industrialização por substituição de importações (ISI), 

acentuadamente ocasionado pelos chamados choques externos. Entretanto esse 

recurso não levou a uma grande diversificação nas estruturas produtivas, pois 

importante parte dos bens industriais de consumo permanecia sendo importada. 



 

  

17 

Menos significativa ainda, foi a criação interna de bens de produção, contrariamente 

ao que se verificou em países onde ocorreram as verdadeiras revoluções industriais.  

 

 Na visão de Pereira (1982, p. 33), é na década de 30  

 

que o Brasil entra propriamente na fase de sua Revolução Industrial.  
As transformações que irão ocorrer a partir desse momento, todavia, 
não surgem do nada.  Embora, só a partir de 30 se verifique uma 
solução de continuidade no processo histórico brasileiro, que dá um 
salto para frente, rompendo com suas bases agrárias, tradicionais e de 
caráter basicamente colonial, é certo que a decolagem da economia 
brasileira tem antecedentes bem definidos. 
Estes antecedentes podem ser encontrados, em primeiro lugar, no 
desenvolvimento da cultura do café [...]. 

 

 Outros antecedentes citados pelo autor foram: “o desenvolvimento da 

indústria têxtil, a partir dos anos cinqüenta do século passado; a instalação de um 

sistema de transporte ferroviário; o aparelhamento da infra-estrutura econômica em 

geral do país (não só ferrovias, mas portos, usinas hidrelétricas, sistema de 

comunicações). Os antecedentes do campo político e social: “o surgimento de uma 

classe média mais atuante a partir das três últimas décadas do século passado; a 

constituição do Exército Nacional; a Proclamação da República; e as revoluções a 

partir dos anos 20”. 

 

 Com a queda do governo ditatorial de Vargas, em que pese seu apoio ao 

pensamento industrialista nacional, o novo governo provisório encontra condições 

favoráveis para o necessário reequipamento da indústria. Tem início, então, um 

período de “grande desenvolvimento para a economia brasileira”. (idem, p. 42). 

 

 Vemos uma observação importante na discussão de Pereira (1982, p. 50-51): 

 

Aliás, cumpre observar que, em relação à criação de condições 
favoráveis ao investimento industrial privado, estas condições não 
foram apenas de ordem econômica, mas também política.  A grande 
habilidade política do Sr. Kubitschek permitiu que o período de seu 
Governo transcorresse em relativa tranqüilidade, não obstante os 
interesses em conflito dos grupos socioeconômicos não 
propiciassem tal tranqüilidade.  Esta só foi possível graças, de um 
lado, à capacidade de compromisso de arbitragem entre os grupos 
revelada pelo presidente, e de outro graças ao fato de ter 
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conseguido, em grande parte, unir o provo brasileiro em torno de 
uma ideologia particular fascinante, que praticamente nasceu e 
morreu (ou pelo menos perdeu vigor) com ele: o desenvolvimento. 
[...] O Governo federal incentivou a entrada de capitais estrangeiros 
diretos, seja através da Instrução 113 da SUMOC, baixada pelo 
Governo de transição que sucedeu ao suicídio de Getúlio Vargas, e 
que chegava ao exagero de discriminar contra as empresas 
nacionais em favor das estrangeiras, até os grandes incentivos 
cambiais, tarifários, fiscais e creditícios que o Governo federal 
proporcionou para a instalação da indústria automobilística, da 
indústria naval, da mecânica pesada, etc.” 
 

 

1.2. A Missão Cooke6 

 

 Em importantes momentos da história política brasileira, a relação com outros 

países foi decisiva para o levante de questões que viessem a suscitar considerações 

de nações diferentes, porém, inseridas naquele contexto. Assim, foi que, como 

vemos, se desenvolviam as relações tidas como inadequadas com a Alemanha, o 

pós-guerra veio destacar um maior interesse, tanto do Brasil em participar da 

reconstrução dos países amigos e das possibilidades de mercados que tal 

oportunidade representaria, como dos Estados Unidos, em reforçar os laços com 

uma nação tão representativa, na América do Sul. 

 

 Deu-se, então, um estudo levado por uma comissão de estudos norte-

americana, que contou com irrestrito apoio do então presidente Franklin Roosevelt, 

tido como o “grande amigo do Brasil”, por pessoas ligadas aos órgãos participantes 

do intercâmbio com aquele grupo, formando dois grupos de doze componentes de 

cada nação. Destaque-se a informação de que a iniciativa da nomeação das duas 

missões técnicas tenha partido do governo brasileiro, a qual obteve pronta e 

favorável receptividade do governo norte-americano.  

 

O detalhamento desse Relatório esteve mantido em sigilo por longo período, ainda 

que nele o foco estivesse sido dado a questões eminentemente técnicas, quanto a 

                                                 
6 A base para este capítulo, foi o texto “A MISSÃO COOKE NO BRASIL – Relatório dirigido ao Presidente dos 
Estados Unidos da América pela Missão Técnica Americana enviada ao Brasil” – Tradução do Centro de 
Estudos de Problemas Brasileiros da Fundação Getúlio Vargas, sob a chefia de Helio Cabral. O exemplar 
consultado, encontra-se na Biblioteca da FEA -USP, em São Paulo, tendo sido doado do acervo particular do Dr. 
Eurico Korff àquela instituição. 
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um levantamento minucioso das disponibilidades brasileiras nos mais amplos 

potenciais e fraquezas, como na produção, nos transportes, os combustíveis, 

petróleo, produção de energia, produção têxtil, a mineração, a metalurgia, a indústria 

química, a educação, sobre o aproveitamento do Vale do São Francisco, além de 

outros temas considerados relevantes, da nossa economia. 

 

 A chamada Missão Cooke, chegou ao Brasil em seu caráter oficial, em 1942. 

Para compartilhar dos estudos e analisar as sugestões feitas pelo grupo norte-

americano, a Fundação Getúlio Vargas, já existente, criou o CEPB – Centro de 

Estudos de Problemas Brasileiros. Aquele representaria um dos primeiros e mais 

relevantes documentos que embasariam os estudos de planejamento envolvendo os 

problemas nacionais da época.  O Relatório manteve-se em sigilo (caráter 

confidencial), até 1948, quando foram colocados à disposição do CEPB, por 

concessão e colaboração do governo dos Estados Unidos. Luiz Simões Lopes, 

então presidente da Fundação Getúlio Vargas, destacando a colaboração de dois 

dos líderes contemporâneos, das classes produtoras brasileiras – Euvaldo Lodi e 

Valentim Bouças destaca: 

 

O Relatório, traduzido e pôsto à disposição de todos os brasileiros, 
vem demonstrar que não deve o país persistir nas diretrizes político-
econômicas de séculos passados, sob pena de ver grandemente 
reduzidos os seus horizontes industriais. (CEPB, [s.d.], p. 8-9) 
(Acentuação mantida como no texto original). 
 

 
 O encaminhamento dos trâmites para o levantamento foi planejado em 

tempos antecedentes à declaração de guerra por parte do Brasil aos chamados 

países do Eixo.  Com o fortalecimento dos laços com os EUA, cresceram os 

interesses e as motivações para concretização dos acordos e para a ampliação das 

negociações. Uma constante no documento é o pensamento favorável aos 

investimentos em terras brasileiras, considerando o enorme potencial do país, que 

embora contasse com muitos problemas de ordem social e econômica, a “política de 

boa vizinhança” muito poderia contribuir em benefício das duas nações. Essa 

condição era manifesta em trechos que propunham que “A história política de 

nossos dias reforça a lição de que a sobrevivência duma nação pacífica exige que 

seus vizinhos e amigos sejam igualmente fortes.” (CEPB, [s.d.], p. 15). 
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 Cabe, ainda, destacar do Relatório, os objetivos básicos da Missão 

encaminhada ao Brasil, conforme ali relacionados e anteriormente elaborados e 

declarados pela Casa Branca, em 2 de setembro de 1942 (CEPB, [s.d.], p. 16): 

 

(a) incrementar a produção local de produtos essenciais, 
especialmente daqueles anteriormente importados dos Estados 
Unidos, a fim de economizar praça em navios; 
(b) adaptar as indústrias locais ao uso de sucedâneos, substituindo 
fornecimentos habitualmente importados; 
(c) conservar e aperfeiçoar os meios de transporte; e 
(d) estabelecer os alicerces para fortalecimento duradouro de tôda 
(sic) a economia industrial do Brasil. 
 

 

 Embora a Missão não tivesse sofrido grandes restrições para sua atuação, 

em função de negociações já desenvolvidas pelos dois governos, os setores “aço e 

borracha”, não deveriam receber demasiada atenção para os trabalhos.  

 

 Como dissemos, o levantamento foi minucioso e tecnicamente detalhado, pois 

além de embasar futuros planejamentos do governo brasileiro, seria também 

encaminhado à presidência norte-americana. Para fins do presente trabalho, 

entretanto, trataremos resumidamente de destacar apenas quatro aspectos ali 

relatados, quais sejam: O Quadro Econômico, Educação, Tradução de Livros para o 

Português e a Biblioteca Americana de Consulta. Pode-se, então, simplificar aquelas 

análises, como se segue: 

 

O Quadro Econômico – relata a falta de aproveitamento de extensa área de 

florestas, vegetação rala, as planícies de vegetação pouco densa e pântanos, com 

população entre 0,75 e 3,4 hab/milha quadrada. Longa faixa litorânea, destacando a 

decadente economia do nordeste. Culturas primitivas de exportação – açúcar, 

algodão e fumo – alijadas do mercado internacional por outros países. Riqueza, 

anteriormente representada pela extração do ouro, passou pela monocultura 

cafeeira e, à época, o algodão e outras culturas têm sua importância, acusando 

surgimento da produção industrial, em conseqüência da abolição da escravatura – 

acentuadamente em São Paulo. O crescimento da indústria recebeu importante 

apoio da eliminação das importações, durante a primeira guerra mundial, além dos 

altos custos das mercadorias importadas. “Mas o Brasil se encontra ainda em 
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estágio primitivo de desenvolvimento industrial” (idem, p. 23). Cuidam, 

principalmente, da simples transformação das matérias primas agrícolas.  São 

pequenas demais. A orla rural circunda os centros industriais, onde carros de boi e 

carroças superam quantitativamente os automóveis. Foram destacadas as 

“tradições” do tempo dos escravocratas: “lucros excessivos, mão de obra mal 

remunerada, disposição para abandonar linhas de produção, ao invés de resolver 

dificuldades a elas inerentes, e preferência pelos mercados estrangeiros ao invés 

dos nacionais.” (ib. 23). 

 

Educação – O objetivo declarado foi apontar maneiras de auxiliar o progresso 

industrial brasileiro, com melhoras em quatro níveis: “1) formação de técnicos; 2) 

formação de mão-de-obra especializada e contramestres, em escolas técnico-

profissionais; 3) melhoria do ensino primário ministrado aos trabalhadores 

industriais; e 4) ensino de rudimentos de higiene e artesanato para os habitantes dos 

centros menos desenvolvidos do interior.” (Ibid. 51).  Para alguns itens (2 e 3), 

informa o documento, o governo brasileiro já tem encaminhado providências. As 

maiores carências apontadas, vão para o setor industrial, cuja expansão exigiria o 

preparo de maior quantidade de técnicos. Quatro mil engenheiros, a maioria formada 

por engenheiros civis, era o contingente de profissionais do setor, no Brasil, sendo 

que  “apenas” 400 formavam-se anualmente, em escolas carentes de laboratórios e 

bibliotecas. A providência mais urgente recomendada foi a introdução de técnicos 

estrangeiros. 

 

         Para uma melhor formação, sugeriu-se o envio de professores e engenheiros 

brasileiros aos Estados Unidos, a obtenção de bolsas de estudo para estudantes 

brasileiros – para cursos especializados inexistentes no Brasil; a elevação da 

quantidade de estudantes em escolas técnicas brasileiras; ampliação do ensino 

técnico, com auxílio de professores americanos; e adequação das instalações para 

ensino, com novos equipamentos de laboratório e publicações técnicas, não 

disponíveis no país. O Relatório detalhava iniciativas e quantificava medidas 

necessárias para o desenvolvimento de programas de intercâmbio entre 

professores, estudantes, além de instalações, comparando-as a programas já 

desenvolvidos para o México e Argentina.  
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Tradução de Livros para o Português – comentam-se sobre a reduzida 

quantidade da importante literatura sobre a administração científica, traduzida para o 

português, em contra-senso  com uma grande quantidade de livros sobre o assunto, 

em outros quinze ou vinte idiomas. Há destaque para que “Os princípios abrangidos 

pela administração científica constituem fundamento notório para a organização do 

trabalho nas pricipais nações industriais” (Ibid. p. 52). Criticam-se a possibilidade de 

que “o futuro industrial do Brasil não pode ficar à mercê do conteúdo de jornais, 

revistas e livros técnicos devotados quase inteiramente a soluções provisórias que 

não se fundamentam numa filosofia industrial objetiva”. Então é feita a sugestão, não 

só da remessa e distribuição às principais bibliotecas técnicas do país, de livros 

americanos sobre administração científica, como ainda de “traduções fidedignas das 

mais importantes obras sôbre (sic) o assunto” (Ibid.). Finalizam recomendando a 

criação de uma Comissão de estudiosos para definir a terminologia e as definições 

acerca do setor técnico, já tendo havido um trabalho envolvendo as Comissões da 

Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, da Associação Nacional de 

Contabilistas de Custo, da Associação de Engenheiros Consultores de 

Administração além de outras. 

 

Biblioteca Americana de Consulta – destaca o crescente aumento na procura de 

publicações técnicas, na cidade do Rio de Janeiro. Faz-se comentário sobre a perda 

do passo, no acompanhamento por parte do governo norte-americano, quanto ao 

fato. Há carência de fontes mais qualificadas para atender aos funcionários e 

homens de negócios brasileiros, no tocante a economia, estatística etc. A 

recomendação feita é para a organização de uma biblioteca de consulta, equipada 

com microfilmagem e salas adequadas na embaixada americana, naquela cidade. 

“Para os americanos e brasileiros devidamente credenciados, manteria uma coleção 

de publicações técnicas e econômicas e documentos publicados pelo Govêrno (sic) 

dos Estados Unidos”. (Ibid. p. 53) 
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1.3. Política Desenvolvimentista na Era Vargas7 

 

 No início da década de 40, o então presidente Getúlio Vargas, pronunciava 

sua saudação à obra que creditava prenúncios de emancipação econômica para o 

Brasil, tornando-o uma nação industrial independente, livre das custosas 

importações de bens manufaturados e, ainda, possibilitando tornar-se não mais 

exportador unicamente de matérias primas. Era, mais precisamente, 7 de maio de 

1943, e tratava-se da inauguração da siderúrgica de Volta Redonda, e naquele 

momento, realizavam-se os sonhos de outros presidentes brasileiros, anteriores. 

 

          Vargas não deixou de reconhecer a contribuição norte-americana para essa 

realização, lembrando de seus esforços e da “intervenção amiga do Presidente 

Roosevelt”. Volta Redonda foi uma das grandes metas de Vargas, restando ainda 

um segundo grande objetivo que marcaria sua gestão: a criação da Petrobras – no 

seu segundo mandato presidencial – outro sonho acalentado desde a década 

anterior, e levado à realização, mesmo sem apoio externo. O período da 

industrialização do país, comandado por Getúlio Vargas, estendia-se assim, de 1930 

a 1954. Tempos nos quais passamos sem uma moeda forte e sem despertar 

credibilidade aos investimentos estrangeiros, chegamos a flertar com os germânicos, 

embora sem criação da arriscada dependência econômica. Vargas tinha habilidade, 

e mantinha seu instinto político aguçado tornando-se, internamente, “pai dos pobres 

e tio dos ricos”, colocando-se em um conservadorismo muito conveniente, para 

proceder às mudanças sociais, isentas de lutas de classes e sem distúrbios 

políticos. Seu trânsito político astuto, permitia-lhe manter laços com todos os grupos 

influentes e de destaque do cenário da época, o suficiente para sustentar 

relacionamentos importantes à seu governo, como a ligação em outros extremos, 

com os políticos profissionais, com líderes do setor comercial e industrial, além dos 

militares e funcionários do governo. Pesava-lhe, com certa constância – 

acentuadamente em sua segunda fase de governo – os fortes movimentos 

nacionalistas acerca da indústria do petróleo. 

                                                 
7 Baseado na obra de WIRTH, Hohn D. A política do desenvolvimento na era de Vargas. Trad. Jefferson Barata. 
Rio de Janeiro: FGV/IDSP, 1973. Nessa obra, o autor pesquisou arquivos brasileiros ao longo de dois anos, com 
apoio do Centro NDEA para professores (Fulbright), pesquisando no Brasil e em Stanford. Exemplar localizado 
na Biblioteca da FEA/USP. 
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 Como descreve Wirth (1973, p. XIX e XX), o Exército Brasileiro também teve 

decisivas participações na condução das deliberações naqueles períodos, muito 

embora estivesse mais preocupado com o “nacionalismo econômico” e com a 

“ideologia desenvolvimentista, abraçada posteriormente pelos tecnocratas na 

segunda administração de Vargas”: 

 

O nacionalismo político pouco interessava ao Exército.  Em seguida 
à Revolução de 1930, um grupo de oficiais jovens e de civis que se 
denominavam tenentes tentou transformar o Estado num 
instrumento destinado a promover mudanças de cima pra baixo.  
Mas o grupo se limitou a reformas administrativas e pregações 
morais, mostrando-se avesso a mobilizar politicamente as massas 
urbanas. Durante o Estado Novo, o Exército desejou instituições 
nacionais centralizadas a fim de fortalecer o Estado política e 
militarmente.  A mobilização política não se incluía em suas 
concepções sobre o desenvolvimento. E, com a volta à política 
aberta e democrática em 1945, alguns oficiais acompanharam 
apreensivos os acontecimentos quando a campanha do petróleo, em 
1948, revelou novas possibilidades para o populismo e para os 
movimentos políticos de massa. Todavia, deve-se insistir que o 
Exército se sentia bastante à vontade com um nacionalismo 
econômico que lhe permitia agir como o principal iniciador de 
indústrias básicas. (Negrito do original). 

 
 
 

 Com grandes dificuldades causadas pelas travadas colocações de nossos 

produtos em mercados internacionais (causadas principalmente, pela competição 

com as produções das colônias britânicas e francesas, com ameaças à produção 

nacional de café, cacau e algodão, e da Malásia que levou-nos as mudas para 

plantação de seringueiras produtoras da borracha), o período contou com medidas 

do então Ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. Em contrapartida, houve um certo 

desenvolvimento do mercado interno, o que permitiu pequena ampliação da indústria 

nacional, ainda que não a levasse representar uma consistente e forte indústria 

capaz de sustentação à criação e atendimento de novas oportunidades de consumo 

de produtos de base, necessários ao atendimento do crescimento, como as 

ferrovias, as rodovias. Nossa pequena indústria não se encontrava preparada para 

oferecer produtos pesados (trilhos, chapas de aço etc). 

 

O Estudo das Três Questões Características dos Anos de Vargas (que se 

Constituíram em Foco de Debate Ideológico): Comércio, Siderurgia e o Petróleo. 



 

  

25 

 A disputa pela predominância da influência sobre o Brasil, a partir de 1934, 

aconteceu entre duas nações de políticas comerciais antagônicas: Estados Unidos e 

Alemanha. Manifestando rejeição ao tratado alemão de comércio bilateral, 

inicialmente, e mostrando-se favorável a um tratado com a nação norte-americana, o 

Brasil tende positivamente para o país dirigido pelo então presidente Roosevelt.  

 

       Posteriormente, pelos idos de 1936, a Alemanha obtém “vitória aparente”, a 

partir de um novo acordo comercial (demonstrando um jogo de ambíguo por parte do 

Brasil). Muitas questões pesavam para essa situação. No aspecto do comércio 

externo, os Estados Unidos absorviam 55% das exportações brasileiras de café. 

Entretanto um forte declínio dos preços desse produto, a balança comercial passou 

de US$ 99 milhões, em 1929, para US$ 51 milhões, em 1934. A nação alemã 

encontrava-se como terceiro maior comprador do produto, com promissoras 

tendências para tornar-se segundo, e a mesma situação para a compra de algodão, 

cujo segundo lugar era ocupado pelo Japão. A Alemanha parecia um atraente 

mercado, diante da saturação do mercado norte-americano e do abastecimento 

britânico sendo realizado por suas colônias. Todavia, as pretensões germânicas de 

negociações por meio de “marcos de compensação”, não se mostraram atraentes. 

Ainda assim, ocorreu aumento da participação dos negócios alemães com o Brasil, 

acompanhado de desequilíbrio das negociações comerciais com os Estados Unidos.  

 

 Nesse contexto, ressurge a figura importante de Oswaldo Aranha – que 

desempenhou importante papel no assentamento das bases educacionais dos 

cursos superiores em solo brasileiro, por meio do DASP - e cabem algumas 

manifestações e observações do autor sobre suas atuações, já naquela época: 

 

Aranha, o jovem e brilhante revolucionário do Rio Grande do Sul, 
deixava atrás de si os destroços de sua primeira carreira política no 
plano nacional. Como já vimos, foram ele Ministro da Fazenda de 
1931 a 1934 [...]. 
[...] No espaço de quatro anos, Aranha se havia transferido do 
mundo isolado do Rio Grande do Sul para Washington, onde veio a 
se tornar íntimo do Subsecretário de Estado Sumner Welles, adepto 
da Política Rooseveltiana da Boa Vizinhança e arquiteto de relações 
excepcionalmente cordiais entre os Estados Unidos e o Brasil.  
Como embaixador, Aranha forjou o amplo e esperançoso 
internacionalismo pelo qual ainda é mais frequentemente lembrado; 
e, em 1947, atuou como presidente da Assembléia-Geral das 
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Nações Unidas.  Vargas, por sua vez, podia ter a certeza de que 
ninguém mais do que Oswaldo estaria credenciado para interpretar 
os seus sentimentos pessoais junto a Roosevelt.  Simpático e jovial, 
Aranha logo se tornou alvo das atenções da sociedade de 
Washington; e, através de uma rede de amigos e camaradas, entre 
os quais o jornalista Drew Pearson, construiu a imagem pública do 
Brasil. (Idem, p. 10-11). 
 

 
 Tratando-se ainda das questões internacionais para um posicionamento para 

o governo brasileiro, a Alemanha dá um importante passo ao propor rapidamente  

negociações no campo do desenvolvimento industrial, ideologia sobre a qual nosso 

governo amadurecia suas pretensões, em detrimento de um nacionalismo político. 

Pesou, então, a tradição do relacionamento com fornecedores tradicionais, uma vez 

que Vargas mostrou-se, finalmente, avesso a dar as costas àquelas nações amigas.  

 

           A Grã-Bretanha ganha contrato de eletrificação de trechos da Estrada de 

Ferro Central do Brasil. Macedo Soares, Ministro do Exterior, era a contraposição de 

Aranha. Soares era um político paulista, tradicionalista, interessado nos laços 

culturais com a Europa e nas oportunidades oferecidas pelo comércio. Já Aranha, 

indicava a vulnerabilidade brasileira num mundo repleto de perigos.  

 

 Acalentado por duas décadas, o plano siderúrgico levantava paixões entre os 

brasileiros dos anos 30. Se antes de 1910 o assunto predominante era o feito de 

Santos Dumont, o que garantia o questionamento: “Como vai o seu avião?”, nos 

momentos desses encontros, duas décadas depois a pergunta era: “Qual o seu 

plano siderúrgico?” – aguardando-se por uma resposta séria do interlocutor. A 

representatividade do mercado interno e as dimensões das reservas de minério 

brasileiras atendiam as condições para a criação da siderurgia. Fatores dificultantes  

para essa realização eram a falta de carvão barato e em boa qualidade, além de 

capital abundante e eficiência  e baixo custo em transportes. Além desses fatores, 

questões de ordem nacionalistas conflitavam interesses, quando um dos industriais 

de destaque – Roberto Simonsen – afirma que não deveria, o Estado, intervir como 

produtor, senão apenas, como regulador. Como partícipe das iniciativas nacionais 

do desenvolvimento industrial, o Exército, por volta de 1933 funda a Escola de 

Engenharia, formando engenheiros metalúrgicos levando, posteriormente, muitos 

oficiais a treinamento especializado no exterior. Com um antigo líder tenentista, 
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General Pedro Aurélio Góis Monteiro, tem início forte participação do militarismo e 

da intervenção estatal na economia, “dando impulso ao nacionalismo econômico 

como ideologia modernizante dentro das forças armadas.” 

(Idem p. 67). 

 

1.4.  A Indústria Automobilística – Um Marco no Processo 

Desenvolvimentista Brasileiro 8 

 

 Em seu capítulo quinto, denominado “Acelerando o ritmo de industrialização”, 

Latini (2007), evoca a participação de brasileiros, inspirados pelo crescimento 

verificado a partir da implantação da indústria automobilística – nos Estados Unidos. 

Uma dessas personagens citadas pelo autor foi Lúcio Meira, militar condecorado e 

homem de visão larga que se pôs a traçar comparações entre o rápido crescimento 

da indústria norte-americana, em detrimento da situação excessivamente 

dependente da agricultura, nacional. Ficou clara a participação do automóvel, que 

“mais do que qualquer outra contribuição da moderna tecnologia, transformou o 

sistema de vida do homem comum norte-americano e exerceu um extraordinário 

efeito multiplicador sobre a economia“ (LATINI, 2007, p. 84). 

 

         A constatação foi de que “um em cada sete americanos trabalhava numa 

atividade ligada direta ou indiretamente à indústria automobilística”. Para o jovem 

oficial, via-se uma indústria de grande potencial, por meio da qual seria possível 

promover várias outras atividades econômicas que levariam o país a um surto de 

crescimento: siderurgias, indústria de autopeças, estradas, petróleo... tudo levando a 

uma efetiva integração nacional. Sendo o Brasil o país onde a produção de aço 

antecedeu à dos Estados Unidos, entendia-se que teríamos condições ideais para 

evoluirmos de uma oligarquia rural para figurarmos entre as nações industrializadas. 

 

A participação do automóvel era cada vez mais intensa, também na vida 

brasileira – foi o que percebeu Lúcio Meira ao retornar. Entretanto, tais veículos 

eram importados em quantidades crescentes, fato que representava efeito corrosivo 

                                                 
8 Com base no oportuno e recente lançamento da obra elaborada pelo economista Sydney Alberto Latini: A 
implantação da indústria automobilística no Brasil. São Paulo: Alaúde, 2007. 
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em nosso balanço de pagamentos, questão agravada pela crise de 1929 e com a 

conseqüente queda das nossas exportações de café, nossa pièce de resistence. Foi, 

então, com o convite do presidente Getúlio Vargas, que veio a oportunidade de 

assumir a subchefia do Gabinete Militar da Presidência da República, função que 

veio lhe proporcionar a oportunidade de ampliar as percepções acerca dos 

problemas nacionais.  

 

 Inicialmente ficou incumbido de desenvolver estudos sobre a Fábrica Nacional 

de Motores (FNM). De sua aprovação, segue-se a criação da CDI (Comissão de 

Desenvolvimento Industrial), e várias subcomissões – entre as quais a de Jipes, 

Tratores, Caminhões e Automóveis. 

 

 Em épocas posteriores ao trágico desaparecimento do presidente Vargas, 

num período de crise institucional que de encerra com a posse de Juscelino 

Kubitscheck – já em janeiro de 1956 – várias idéias contrárias à industrialização e à 

implantação do projeto automobilístico brasileiro foram apresentadas. Porém, com o 

Plano de Metas de JK, todo esforço é retomado e novos projetos são levados à 

realização. Foi, então, que já em período considerado entre 1956 e 1957 o Grupo 

Executivo da Indústria Automobilística aprova dezoito projetos de fabricação de 

veículos. Desses, onze foram efetivados, com a seguinte configuração de capital 

constituinte: 
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Quadro 1 - A composição do capital da indústria automobilística implantada no 

Brasil na década de 50 

Indústria Produção Capital 

Willys Jipes, automóveis de passageiros 

Vemag Caminhões, utilitários, automóveis 
de passageiros 

FNM Caminhões, automóveis de 
passageiros 

Predominância nacional 

Mercedes Benz Caminhões e ônibus 

Simca Automóveis de passageiros 
50% de capital nacional 

Ford Caminhões, automóveis de 
passageiros 

General Motors Caminhões, utilitários, automóveis 
de passageiros 

International 
Harvester 

caminhões 

Scania Vabis caminhões 

Toyota jipes 

Controlado no exterior 

Fonte: Adaptado de - LATINI, S.A. A implantação da indústria automobilística no Brasil. São Paulo: 

2007, p. 149. 

  

 

1.5. Questões Políticas e a Implantação dos Primeiros Cursos de 

Administração no Brasil 

 

 Após um breve relato sobre as questões econômicas que ambientaram o 

surgimento das primeiras instituições voltadas para o ensino de Administração, 

vamos tratar dessa implantação mais objetivamente. Não sem antes lembrarmos 

que antecedendo a esse nascimento, já dispúnhamos de escolas nas quais outros 

cursos relacionados ao setor – como Economia e Contabilidade – já eram 

lecionados.  

 

 Quando da instauração do Estado Novo, com a Constituição de 1937, o 

regime de então, propôs o que considerou de a criação de condições para a 

modernização do país. Por todo o período, o Ministério da Educação, criado por 

Getúlio Vargas, manteve Gustavo Capanema à sua frente, assessorado por 

personalidades como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade entre outros. Projetos foram continuados e resultaram em 

instituições como a Universidade do Brasil e o Instituto Nacional do Livro. Foi 
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estimulado o ensino profissionalizante, com a criação do Senai e do Senac. Para 

preservar e incentivar a afirmação do ensino religioso, criou-se a Pontifícia 

Universidade Católica, da qual originaram-se as Faculdades Católicas. Embora 

houvesse a pretensão de “preservar as raízes culturais brasileiras”9 por parte dos 

intelectuais que ladeavam o ministro, tais metas raramente foram atingidas, já que 

os procedimentos centralizadores e burocráticos do regime criavam toda sorte de 

dificuldades. 

 

 Uma das principais preocupações dos países como Estados Unidos, naquela 

época, foi o crescimento das relações internacionais brasileiras com nações tidas 

como fora do eixo, como a Alemanha. Pressões foram intensas para que o Brasil 

cumprisse suas obrigações para com o pagamento dos juros de sua dívida externa, 

e que sua dificuldade com relação à balança de pagamentos não se tornasse um 

fator de maior aproximação com países (e políticas) indesejados como parceiros 

ideológicos, bastante interessados em demonstrar apoio ao país em dificuldades. O 

plano – posteriormente tornado prática – foi assegurar empenho político às nações 

latino-americanas, por meio de um forte apoio cultural.  

 

         O próprio presidente Roosevelt convidou uma missão brasileira – conhecida 

por Missão Aranha – chefiada por Oswaldo Aranha, e que contou com a participação 

de Luís Simões Lopes, então diretor do DASP, além de outras personalidades. 

Cinco acordos foram assinados, visando o maior desenvolvimento econômico e 

industrial brasileiro. Além disso, houve uma troca de visitas de chefes militares, 

como o general Marshall, pelo lado norte-americano, e, o general Góes Monteiro, 

pelo lado brasileiro. 

 

 O Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP foi um órgão 

criado em 1938 para modernizar a burocracia estatal. Tinha como prioridade, formar 

técnicos capacitados a gerenciar a crescente máquina governamental. Esse 

crescimento, ditado pela necessidade de aperfeiçoamento de pessoal, foi o contexto 

da criação da primeira instituição voltada para o ensino das questões da 

Administração. Foi criada em 1944 a Fundação Getúlio Vargas. Mais precisamente 

                                                 
9 disponível em : www.cpdoc.fgv.br\nav_historia\anos37-45, acesso em 22\10\06 
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como instituição voltada especificamente ao ensino da Administração, 

posteriormente a FGV criou a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), no 

Rio de Janeiro, em 1952, e instalou a Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo (EAESP), em 1954. Foi em 1963 que o primeiro curso de graduação em 

Administração foi criado pela Universidade de São Paulo. 

 

1.6. O Ensino de Administração 
 

 O Ensino Comercial, no Brasil, origina-se no Rio de Janeiro, posteriormente à 

vinda da família real, em 1808. A finalidade do curso era a preparação dos 

chamados “guarda-livros”, mais tarde denominados de contadores, além de 

comerciários e funcionários públicos envolvidos com atividades do comércio exterior 

(SANSON, 2004, p. 2). Somente em 1905, esses cursos passam a ser legalmente 

reconhecidos como superiores, com reformas calcadas no sistema alemão.  

 

Destaca-se a colocação feita por STORCK (1983, p. 57-62), ao constatar a 

influência externa na estruturação dos cursos superiores em nosso país: 

 

Nesse contexto, parece verdade irrefutável – dada a origem das 
preocupações ‘administrativas’ no Brasil – que o ‘passado imperfeito’ 
da administração brasileira é o ‘passado mais que perfeito’ da 
administração dos EUA. De fato, afora a influência britânica na 
administração nacional, tudo o mais vem dos EUA: os livros e as 
técnicas; os professores; as bolsas para cursos de pós graduação 
(essas são oferecidas, quase que em sua integralidade, em 
instituições de ensino de administração norte-americana). Dessa 
sorte, a administração apresenta-se, no Brasil, como a mais norte-
americana de nossas disciplinas. 
Por conseguinte, um estudo do passado da administração brasileira 
precisa começar com o estudo do passado da administração norte-
americana, ainda que com isso se esteja longe de querer afirmar 
que o presente ou o futuro desta seja ou será, também, 
elemento explicativo para o presente ou o futuro daquela.  
(Negrito nosso). 
 
 

 Com a Lei n. 4.769, de 09/09/1965, foi regulamentada a profissão de 

administrador e, baseando-se nela, foi fixado em 1966, pelo Conselho Federal de 

Educação, o primeiro currículo mínino do curso de Administração,  com a Parecer 

CESu n. 307. Apenas a oferta de cursos de Administração Pública e de 
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Administração de Empresas, foi admitida. Já, em 1993, visando uma formação 

generalista e específica, a Resolução MEC/CFE n. 2, inovou com a possibilidade de 

que as instituições incluam em seus currículos plenos, os conteúdos correlacionados 

ao foco do curso em determinada área da Administração (MEC\SESu, 2005). Se, 

desde 1963 contávamos com 19.049 formandos em nível superior em todos os 

cursos no Brasil, em 1979, somente no curso de Administração o país já formava 

21.746 profissionais dessa área. Com a evolução chegou-se, em 2003, com a 

formação de 528.223 administradores10.  

 

 Ao longo de décadas, houve modificações nos currículos dos cursos de 

Administração. Diversas foram as propostas e as realizações, acreditamos que não 

chegamos a um consenso que possa, acima de tudo, satisfazer à demanda real de 

profissionais adequados. 

 

 Por isso, nossa expectati va é poder proporcionar uma contribuição efetiva 

para os próximos estudos relacionados a esse problema.  

 

1.7. Aspectos Políticos 
 

 Para promover mudanças de tão grande intensidade, como aquelas que 

envolvem questões estratégicas, tal como se vêem as questões culturais, pessoas 

com ativa participação na movimentada política nacional, costumam fazer parte das 

determinações governamentais. Assim, foi à escolha de Osvaldo Aranha para fazer 

frente a setores influentes na determinação dos rumos educacionais, inclusive. Com 

atuação firme na formação da Aliança Liberal, articulador da Revolução de 1930 – a 

qual levou Getúlio Vargas ao poder – Aranha organizou e concretizou o movimento 

armado que depôs o então presidente Washington Luis. Sua influência fora 

ascendente nas decisões políticas, tendo assumido cargos e funções de extrema 

projeção. 

 

                                                 
10  Dados disponíveis no site do CRA <www.crasp.com.br\estagio\evolucao_graduados.html >, acesso em: 
10\10\2006. 
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 Naquela época, o governo norte-americano já depositava suas preocupações 

com relação às nossas ligações com a Alemanha, que se referiam aos acordos de 

comércio compensado, estabelecidos com aquele país.  A pressão interna nos 

Estados Unidos era para reivindicar do Brasil, o pagamento dos juros de dívida 

externa, além dos atrasados comerciais, suspensos em 1937, por dificuldades 

enfrentadas no balanço de pagamentos. A preocupação crescia, na medida em que 

tal instabilidade econômico-financeira brasileira pudesse representar maior 

aproximação, inclusive militar e político-ideológica com a nação germânica. 

 

 Convencidos da premência de uma grande guerra, o governo norte-

americano elaborou o seu plano de apoio político-ideológico para governos latino-

americanos, com o qual empreendeu uma forte campanha de penetração cultural. O 

início do estreitamento dos laços foi dado com um convite pessoal do presidente 

Roosevelt, que resultou na ida a Washington da “Missão Aranha”11, chefiada pelo 

próprio Osvaldo Aranha, então ministro das Relações Exteriores. A Missão contava 

também com a participação de Luís Simões, diretor do DASP, de Marcos de Sousa 

Dantas, diretor do Banco do Brasil, além de outros diplomatas.  

 

 Como resultado dos acordos, ambos os países assinaram vários acordos 

(num total de cinco). Estabeleciam concessão de crédito de US$ 50 milhões, com 

objetivo de auxiliar na criação do Banco Central brasileiro; um empréstimo de US$ 

19,2 milhões do Eximbank para a liquidação de atrasos comerciais e reativação de 

intercâmbio comercial; compromisso do banco em financiar vendas norte-

americanas ao Brasil, em condições favorecidas, além de promessa de facilitação de 

formação de companhias de desenvolvimento, com capitais mistos (brasileiros e 

americanos), visando à industrialização de matérias-primas em nossas terras.  

 

 A compensação para tais concessões seriam oferecidas pelo governo 

brasileiro, com a assumpção do compromisso de liberar o mercado de câmbio, a 

facilitação de transferência de lucros de capitais norte-americanos e retomada do 

pagamento da dívida externa. A negociação foi acrescida de troca de visitas de 

chefes de Estado-Maior dos Exércitos dos dois países, conduzidas pelo general 

                                                 
11 Veja em <www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/anos37-45/ev_estecon_aranha.htm> . Acesso em: 20/05/07. 
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Marshall e o general Góes Monteiro, respectivamente. Essa iniciativa, certamente, 

representava um significado acentuadamente político, mais que militar, 

representando o início de uma colaboração com propósito de barrar um aumento da 

influência militar alemã. Apesar da pouca repercussão dessas negociações em 

alguns setores, os acordos representaram importante marco para a aproximação 

política entre os dois países, a qual viria a ser aprofundada nos anos seguintes  

 

1.8. Aspectos Educacionais 
 

         Com a criação da Wharton School em 1881, os americanos já contavam com a  

formação superior na área de Administração. E, foi somente a partir de 1941 que, 

em nosso país, pudemos contar com o primeiro curso em nível superior nessa área.  

 

        Naquela época, os americanos já formavam 50 mil bacharéis em 

Administração. A formação de mestres chegava a 4 mil, e ainda contavam com 100 

doutores, anualmente. Um dos principais acordos firmados entre instituições 

brasileiras e estrangeiras foi com a USAID (United States Agency for International 

Development), pelo qual o governo norte-americano manteria, em nosso país, uma 

missão universitária em Administração de Empresas, com um grupo formado pela 

Michigan State University. Em contrapartida, docentes daqui seriam enviados para 

estudos de pós-graduação naquele país, para posteriormente preencherem os 

quadros docentes da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – 

EAESP-FGV, criada em 1954. Outra unidade, a Escola de Administração Pública – 

EBAP  foi criada com apoio da ONU e da UNESCO, já em 1952. 

 

         A preocupação da instituição voltava-se para o atendimento às necessidades 

do setor empresarial, o qual requeria especialistas em técnicas atualizadas de 

administração. Registram-se a permanência da missão universitária norte-americana 

até o ano de 1965, portanto um período de doze anos, o qual determinou a estrutura 

acadêmica e curricular que viria a influenciar a construção daquele e de muitos 

outros cursos pelo país.  

 



 

  

35 

 Ao largo das muitas contribuições feitas pelos pesquisadores a respeito da 

História do Ensino de Administração no Brasil, notamos uma desconexão entre os 

fatos e os fatores que levaram ao paradigma desse ensino. Tomamos como base 

para o presente trabalho, a formação econômica histórica do país da qual, pudemos 

constatar, originaram-se as ações políticas que induziram à estruturação dos cursos, 

mediante demandas apontadas pelas forças dominantes à época.  Nesse cenário, 

nasceram os primeiros cursos de Administração. Inegáveis foram às contribuições 

dadas por todos os que participaram de sua implantação. O que pretendemos 

discutir aqui, é possível dicotomia do ambiente econômico – reforçada por medidas 

políticas totalmente conflitantes com o espírito empreendedor que já se pronunciava 

entre os brasileiros de então – que, à par da implantação de grandes empresas de 

origem estrangeira e que certamente suscitavam demanda de profissionais melhor 

preparados para sua gestão, haviam as nascentes e crescentes empresas familiar, 

artesanal, micro, pequena e média.  

 

 Se o surgimento dos cursos de Administração visava atender às 

necessidades das empresas, esse atendimento de demandas, mais uma vez foi 

direcionado e centralizado aos interesses alheios dessas grandes organizações 

compostas de capital e de decisões externas, acentuadamente. Os 

empreendimentos de pequeno porte não apenas mantiveram-se conduzidos sem 

apoio de capacitação intelectual, como sem apoios político e financeiro. Esse 

equívoco estratégico pode ser percebido quando evidenciamos a importância da 

Universidade para a autonomia social. No pronunciamento de Anísio Teixeira, um 

dos criadores da Universidade do Distrito Federal – UDF, em 1934, passados um 

ano da criação da Universidade de São Paulo, encontra-se endosso a esse 

reconhecimento, infelizmente não compartilhado – como demonstraram os anos 

passados – pelos que permaneceram decidindo nossos destinos: 

 
    A universidade é, pois, na sociedade moderna, uma das  
    instituições características e indispensáveis, sem a qual não 
    chega a existir um povo. Aqueles que não as têm também não 
    têm existência autônoma, vivendo tão-somente como um  
    reflexo os demais. (TEIXEIRA, 2005, p. 13-14). 
  

 Tal reflexo vem-se perpetuando culturalmente, denotando eficácia nas 

estratégias de seus precursores. Ainda que tivéssemos considerável ampliação da 
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quantidade de IES ao longo dos anos, não se pode apontar – acentuadamente no 

que tange ao ensino de Administração – independência cultural que nos levasse a 

construção de currículos e parâmetros curriculares que passassem a ser 

contempladores da plena realidade brasileira, quer de caráter regional, social ou 

econômico. Essa passagem, não implicaria numa reinvenção das teorias 

administrativas. Mas, mantidas e direcionadas em sua forma original ao atendimento 

das necessidades das grandes organizações que continuam até hoje produzindo e 

proporcionando trabalho aos formandos – embora com forte tendência reducionária 

– fossem aperfeiçoadas e adaptadas às necessidades emergentes de novas formas 

produtivas que sempre encontraram terreno fértil em solo brasileiro: o 

empreendedorismo, despertado pelo próprio espírito de iniciativa ou pela premência 

situacional da dificuldade de colocação profissional, resposta maior e 

contemporânea dos efeitos da globalização em sua face descompromissada de 

responsabilidades sociais. E temos um momento extremamente importante para 

essa reavaliação já que, nessa nova conjuntura, contamos com oportuna abertura 

das discussões, fora das pressões históricas representadas pelas reformas do 

governo provisório de Vargas, em 1931, e de 1968, em plena ditadura militar, 

quando o poder do autoritarismo determinava o silenciamento e as delimitações 

ideológicas. 

 

          O debate está aberto – se bem que ainda sob pressão dos interesses 

exploratórios das grandes economias e pela retórica lustrada da demagogia dos que 

se encontram resguardados dos constrangimentos causados pela pobreza e pela 

miséria, das quais se colocam distantes – a uma independência cultural, que nos 

leve à formação do administrador da empresa brasileira. Como alertou Teixeira, 

temos urgência na construção da instituições que expressem uma sociedade 

pluricultural e democrática, que se inspire em ideais libertários, que respeite as 

diferenças e a solidariedade, constituindo-se num lugar da consciência crítica, na 

qual a coletividade encontre espaço de discussão sobre o repensar suas formas de 

vida e de organização social, econômica e política. A subsistência inclui a definição 

da própria Educação, não apenas como um bem público, mas como um direito 

humano, disponível a todos para que possam fazer frente à enorme desigualdade do 

conhecimento, uma forma de desigualdade que pode nos impor uma nova situação 

de dependência exploratória da mão-de-obra comoditizada.  
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 O processo é evolutivo e dinâmico, como nos mostram a história do homem e 

a própria história da vida. Da mesma maneira como Bertalanffy (2001) demonstrou 

sua “Teoria Geral dos Sistemas” – e como alguns outros preceitos básicos, esse tem 

perenidade – há uma conjunção dos movimentos, significando uma 

interdependência das relações. Portanto, essa dinâmica implica que a evolução 

deve ocorrer em todos os subsistemas envolvidos.  Apesar das pressões sociais, 

continuamos a entender a formação do Administrador como a de um “servidor das 

demandas das grandes organizações”. Não é efetiva uma integralização do conceito 

de disseminação do conhecimento como instrumento de potencialização de 

capacidades humanas para tornar essas capacidades em alavancas de progresso 

social. As pressões maiores são para exercício do domínio elitista, por meio da 

manutenção da concentração de renda e poder.  

 

 A premissa determinante ainda é a de Taylor, idealizador da “cartilha da 

administração científica”, que objetiva, essencialmente, derivar o lucro para o 

empresário, e salários ao trabalhador, numa ausência de qualquer 

proporcionalidade, quando lembramos as possibilidades, as necessidades e os 

princípios de continuidade de todos os atores desse cenário de subsistência. 

Objetivamente, como destaca Souza (2006, p. 125-126), esquece-se a necessidade 

de mudança nas estruturas sociais. Ênfase na teoria é dada para a eliminação do 

desperdício e na otimização da produção com treinamento dos empregados. A 

Educação tinha (e ainda tem, como vemos), uma função instrumentalizadora, por 

meio da qual passa a ser “fator de produção”, e o operário se prepara unicamente 

para a vida produtiva, não para reconstruir sua estrutura social. Na visão da autora: 

 

A Educação é, nessa perspectiva, fator de produção.  É preciso 
contar, para serviços industriais mais especializados, com 
trabalhadores que tenham um mínimo de escolaridade em termos de 
cultura geral (matemática, língua materna, língua estrangeira em 
países dependentes, ciências e tecnologias etc.), que permita 
“treinamento em serviço” para atender à especificidade da indústria 
empregadora. (SOUZA et al, 2006, p. 126). 
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 A Administração Científica de Taylor, já instituía uma visão de aumento da 

produtividade – com maximização do lucro – em detrimento de uma preocupação de 

crescimento do trabalhador, seu padrão de vida social, sua continuidade produtiva: 

 

Em 1896, quando entrou na Bethlehem Steel Works, impôs-se o 
dever de aperfeiçoar os métodos dos diversos setores da fábrica.[...] 
Três anos e meio depois Taylor fazia com somente 140 homens o 
trabalho que antes necessitava de 400 a 600.  Reduziu o custo da 
manipulação do material de 7 a 8 centavos a 3 ou 4 por tonelada.  
Depois de pagar todos os gastos suplementares, tais como o 
planejamento do trabalho, medida de produção dos operários, 
determinação e pagamento da gratificação de todos os dias e 
conservação da sala de ferramentas, ainda economizou, no último 
período de seis meses, uma quantia à razão de 78.000 dólares ao 
ano.  
Com Taylor, da mesma forma que com a direção da fábrica na 
atualidade o custo do tempo era uma ferramenta usada para 
aumentar a eficiência global da fábrica, tornando possível o 
pagamento de maiores salários para mão-de-obra e preços mais 
baixos para o consumidor de produtos acabados.  Em 1900 
começou a revelar ao país êxitos que conseguira obter, dizendo 
que todos os administradores podiam conseguir o mesmo, 
desde que adotassem os princípios científicos que ele defendia. 
(TAYLOR, 1990, p. 15). (Negrito nosso). 

 

  

 Outro capítulo tomaria parte desse trabalho – caso fossemos ampliar 

exageradamente a abrangência dos diálogos - não fugisse ele do foco, ainda que 

não deixe de representar outra grande pressão na definição dos rumos de nossa 

Educação: o ensino religioso obrigatório, atenuado pela laicidade governamental. 

Porém, essa foi uma decisão já tomada há décadas e conduzida pelas instituições 

de ensino. Portanto, apenas como mais um aspecto, ou ainda melhor, como mais 

uma “força” que por muitos anos pressionou os rumos da Educação, lembramos 

aqui, sua existência. 
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CAPÍTULO V 
 

1. CONTEMPORANEIDADE DO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 
 

 Os cursos de Engenharia, compostos com algumas matérias importantes para 

a formação do profissional-engenheiro, como Organização Industrial, deram origem 

e inspiração para o que vieram se tornar formações independentes mais tarde, como 

os cursos de Contabilidade e de Administração. A necessidade ditada pela demanda 

de profissionais com conhecimentos mais amplos, e capazes de assumir funções 

condizentes com a inserção das grandes empresas (públicas e privadas) no 

processo de modernização do país, levou a esse crescimento pelo interesse dos 

princípios tayloristas de racionalidade do trabalho. Também os cursos de Direito, 

tratavam de disciplinas relacionadas ao conceito de Gestão.    

 

 Para chegarmos às condições atuais, com programas e grades curriculares 

(cujos aspectos específicos não são objetos de nossa análise), que atendam às 

necessidades das organizações industriais, comerciais – de bens e serviços – 

condizentes com uma situação econômica contemporânea (o que não implica dizer 

que sejam condizentes com as demandas estruturais defendidas no presente 

trabalho), passamos a tratar do ensino brasileiro e as questões pertinentes, dentro 

de um contexto socioeconômico. 

 

1.1.  Trabalho – Realidades e Possibilidades Brasileiras 
 

 Ao abordarmos a questão que, paralelamente ao entrave das decisões 

cabíveis para que haja modificações no paradigma do ensino de Administração no 

Brasil – e com elas uma reavaliação de todos os conceitos rela tivos à integração do 

se humano com o trabalho – cumpre-nos citar a eficaz colocação de Furtado (2003, 

p.150), lembrando as dificuldades resultantes da prevalência de um “marco 

institucional” na América Latina, que cria padrões para a distribuição da renda, 

resultando em comportamentos incompatíveis com a racionalidade do uso de 

recursos, em função de uma “necessária” maximização do produto global – cujo 

princípio seria válido para os países que representem pequenos mercados - ou, 
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como no caso brasileiro, um mercado potencial, que excluam sua população dos 

benefícios do desenvolvimento – e, então, digamos que até mesmo em função 

dessa incompatibilidade, também leva a produção para mercados alheios, já que 

sua população não consegue consumi-la. 

 

Há um conflito de interesses entre os grupos que controlam o 
processo de formação de capital e os da coletividade, pois o bem-
estar coletivo é incompatível com a discrepância crescente de níveis 
de vida e em particular com a exclusão da maioria da população dos 
benefíc ios do desenvolvimento.  Como os grupos econômicos que 
controlam o processo de formação de capital também ocupam todas 
as posições estratégicas no sistema de poder, não é de admirar que 
os sinalizadores políticos se mostrem inadequados para registrar as 
tensões estruturais, e que os órgãos de decisão política careçam da 
necessária funcionalidade para promover um autêntico 
desenvolvimento.  O cerne do problema não está no comportamento 
dos agentes que tomam decisões econômicas, que podem muito 
bem pautar-se por estritos critérios de racionalidade, tanto em função 
dos meios que utilizam como dos seus legítimos objetivos; está nas 
relações estruturais que delimitam o campo no qual as decisões 
relevantes são tomadas. Uma modificação qualitativa desse campo 
constitui muito mais um problema de reconstrução de estruturas 
sociais que propriamente de política econômica. (FURTADO, 2003, 
p.150-151) 

 

 Ainda que tenhamos, em outras páginas, discutido acerca da necessidade de 

uma maior aproximação entre a Educação e questões cruciais como qualidade de 

vida, distribuição de renda, a própria ampliação do acesso à formação, temos a 

persistência como fator de diálogo entre as questões levantadas ao longo deste 

trabalho.  A predominância da estrutura apresentada anteriormente por Furtado, leva 

a “tendência à concentração da renda” razão de um processo de industrialização 

brasileiro que se perenizou em função de “outros elementos da estrutura econômica 

nacional, particularmente o sistema fundiário”  

 

 Outra questão de ordem social quando se considera a importância das 

grandes organizações como formadoras da estrutura econômica, que produz e faz 

circular sua produção, que cria empregos e em contrapartida inova vorazmente e 

reduz drasticamente o acesso ao emprego e que, finalmente, determina o 

comportamento das demais empresas - além de determinar a orientação formativa 

dos currículos de Administração, ainda como diz Furtado: 
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Se as grandes empresas lideram os mercados e planejam a médio e 
longo prazos importantes setores da atividade econômica, é evidente 
que os lucros que obtêm são, grosso modo, determinados por elas 
mesmas, o que obedece a certas regras, tidos em conta a pressão 
salarial, a política fiscal e os planos de expansão da empresa em 
questão. [...] Estudos empíricos têm demonstrado que a grande 
massa das empresas médias e pequenas fixa os seus preços (e, 
portanto os lucros) em função do que estabelecem as empresas que 
lideram os mercados.  Em grande número de casos, as empresas 
trabalham para outras, quase sempre maiores, sendo os preços 
fixados pelo comprador em função de custos de produção estimados 
e mais uma margem de lucro arbitrada. (FURTADO, 2003, p. 203) 

 
 

 Essa discussão sobre as proporções da participação da grande empresa na 

absorção da mão-de-obra advinda do Ensino Superior é abrangente, assim como 

amplas deverão ser as considerações acerca de uma nova visão de acomodação do 

profissional no mercado de trabalho, justamente pela percepção de uma nova 

composição dessa estrutura demandante. Notamos que a problemática da 

excessiva12 importância legada às grandes empresas tem influenciado e orientado 

as decisões que definem até mesmo a própria liberdade de iniciativa empreendedora 

em nosso país. O excedente de mão-de-obra qualificado para gerir uma corporação, 

encontra dificuldade para desenvolver negócios de maneira independente, também, 

pela dependência que – frequentemente – tem, já que habitualmente desenvolve 

atividades atreladas ao fornecimento às grandes organizações. 

 

 Não é de hoje que renomados defensores das causas sociais debatem-se 

com a insensibilidade daqueles que têm poder de decisão. Seja pelas causas do 

trabalho, do emprego, da Educação, enfim, será pela conscientização e pela 

participação popular que algo poderá ser feito pela própria população. Assim é, que 

nos desperta o propósito de ampliar a participação da população no ensino, 

acentuadamente no que tange ao ensino de Administração, pois que, dele surgirão 

os que organizarão e controlarão as organizações nas quais deverá haver a inclusão 

do profissional habilitado. Ainda é Furtado que chama a atenção para um fator que, 
                                                 
12 O conceito de excesso aqui colocado, não discute a importância econômica que as grandes empresas assumem 
com relação à sua participação na produção e sua conseqüente contribuição para a receita financeira do país. 
Nossas considerações acerca das organizações e suas relações com o setor educacional – pertinentes à absorção 
do profissional de Administração, acentuadamente – apontam mais para questões de IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) do que de IDE (Índice de Desenvolvimento Econômico), já que uma grande 
contribuição financeira para o PIB, não significa relação direta com melhor distribuição da renda. Assim temos 
visto as alardeadas notícias de crescimento do PIB – e da arrecadação, da máquina governamental - sem o 
correspondente retorno para a população. 
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no mínimo, nos embaraça se entendermos que o emprego nas grandes 

organizações deve ser o sonho de todo estudante. Senão, vejamos: 

 

O grosso dos verdadeiros investimentos estrangeiros que se 
realizam em nosso país assume a forma de empréstimos a longo 
prazo ou de financiamentos a médio prazo de equipamentos 
adquiridos no estrangeiro. [...] Não devemos esquecer que a 
assimilação da tecnologia moderna pode igualmente ser feita, na 
grande maioria dos casos, mediante o licenciamento de patentes e 
contratos de assistência técnica.  Em realidade, tem sido essa a 
forma principal de propagação da técnica nos países de 
industrialização mais rápida.  O Japão tem-se apoiado 
essencialmente no licenciamento de patentes, conservando em mais 
de grupos nacionais o poder efetivo de decisão.  Nesse país, no qual 
a assimilação da tecnologia se fez com uma rapidez sem paralelo, o 
sistema nacional de decisões preservou o máximo de autonomia.  
(FURTADO, 1968, p. 80). 

 

 Se verificarmos a flexibilização predominante nas decisões comerciais das 

grandes organizações, acentuadamente nos dias atuais, quando a montagem e a 

desmontagem de plantas industriais, a transferência na busca de mercados mais 

rentáveis, de mão-de-obra mais barata, de benefícios advindos dos incentivos 

fiscais, são razões fortes para os deslocamentos, resta -nos a pergunta: qual a 

garantia que nos leva a crer que a existência de alguma grande corporação pode-

nos representar garantia de emprego para os formados e prosperidade para a 

população? Em tempos atuais inexiste essa certeza.  

 

           As formas de trabalho já não são as mesmas.  Não há mais garantias. Não 

garantias de estabilidade, mas, maior garantia de colocação por estar qualificado, 

preparado. São muitas as causas: faltam vagas, excesso de direcionamento para 

grandes empresas e falta de prepara para trabalhadores em pequenas e médias 

empresas e organizações do terceiro setor e para as empresas pertencentes à 

Economia Solidária. Sem contar aqueles qualificados, mas que não podem competir 

com as poucas vagas, já que estão classificados como fora do mercado de trabalho: 

profissionais acima dos quarenta anos, deficientes físicos etc.  

 

         Torna-se impróprio o pensamento de que poderíamos viver sem as grandes 

organizações. A desconstrução que se propõe é de paradigmas, não de estruturas. 

A partir de antagonismos históricos e, essencialmente, contemporâneos que se 
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pretende analisar a integração do ensino superior – centrado no curso de 

Administração – e as comunidades empresariais e laborais. 

 

1.2. O Profissional e o Trabalho  
 

 Os efeitos da globalização são sentidos em todos os lugares e sobre todos os 

aspectos. Alterações são procedidas em velocidades que fazem um planejamento 

lento tornar-se obsoleto antes mesmo da decisão sobre sua implantação. São as 

idéias que predominam as ações, ainda que delas devam resultar os benefícios para 

todos os seres.  Transformar os problemas originados pelas situações de crise em 

oportunidades, além da urgência das ações e idéias, requer visão para tais 

iniciativas. Torna-se preciso solucionar a grave questão da “geração de um 

excedente de mão-de-obra mundial, como parte da manifestação da subutilização 

da força de trabalho”, conforme alerta Pochman (2001, p. 9). Esse excedente, que a 

par de toda problemática social provocada, ainda leva a uma enorme desvalorização 

de sua capacidade, conduzindo todo o processo a condições perversas sobre todos 

os aspectos.  

 

 Essa orquestração capitalista requer outra “apresentação” por parte da 

sociedade. Uma resposta que lhe permita fazer frente às situações que se 

apresentem advindas de uma força para a qual, até então, essa sociedade não tem 

como responder, pois sempre tem se prostrado frente a uma dominação, já que não 

tem preparo e esse fator lhe é concedido apenas quando se torna conveniente um 

conversor de acumulação para poder. Essa orquestração é clara no escrito de Alban 

(2001, p. 125): 

 

Por fim, e não logicamente por acaso, o desenvolvimento da 
indústria de utilidades domésticas coincidirá com a emergência do 
movimento feminista de emancipação da mulher.  Percebendo a 
importância do movimento, os departamentos de marketing das 
grandes empresas do setor, também a partir da década de 1920, 
passam a vender – conjuntamente com os clubes e associações 
feministas – a idéia de que, usando a eletricidade, “as donas de casa 
poderiam se liberar da escravidão” do trabalho doméstico. 
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 No Brasil, as mudanças que caracterizam a participação do trabalhador 

brasileiro vêem sendo sentidas por décadas – sempre sob pressões das 

alternâncias apontadas pelas decisões alheias à sua participação. Guerra e 

colaboradores (2007, p. 47) assim relatam: 

 

O trabalho urbano vivido no Brasil hoje não é o mesmo de há poucas 
décadas.  O motivo dessa mudança parece assentar-se nas 
profundas transformações por que passou a economia brasileira nos 
últimos 25 anos.  Mais precisamente, 25 anos que podem ser 
divididos em dois grandes blocos: o momento de instalação de uma 
crise seguida da transformação da economia em direção a um novo 
modo de inserção na economia mundial e mesmo um novo padrão 
de acumulação interno. 

 

 

 Um agravante para a própria falta de emprego para os formandos do Ensino 

Superior é a própria existência de um desemprego estrutural verificado em nosso 

país. Sobre esse aspecto, muitos estudos tecem suas considerações oferecendo 

subsídios para pesquisas mais aprofundadas e específicas a respeito. Destacamos 

aqui, apenas um trecho do trabalho de Menezes Filho e Picchetti (in CHADAD; 

FERNANDES, 2002, p. 93), uma extensa elaboração de dados a respeito do 

mercado de trabalho no Brasil: 

 

A questão do desemprego vem se tornando cada vez mais debatida 
no Brasil, dado o aumento nas taxas observado nos últimos anos.  
Muitos estudos tentam entender melhor os determinantes do 
desemprego, ou seja, como a incidência do desemprego varia de 
acordo com as características de cada pessoa, tais como idade, 
educação, ocupação, região etc. (ver Fernandes e Picchetti, 199). 
Entretanto, um aspecto tão importante como a incidência, e muito 
menos estudado, diz respeito à duração do desemprego, ou seja, o 
tempo que os trabalhadores permanecem procurando emprego e 
como esta duração depende das características de cada trabalhador. 

 

 

1.3. O Ensino de Administração no Brasil – Uma Reflexão Mediada pelo 

Processo de Formação 

 

 Diferentemente da maneira como aconteceu em muitos países americanos, 

europeus e de outras regiões do globo, os cursos de Administração no Brasil não 
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tiveram origem em suas próprias raízes culturais. Nem mesmo em razão de suas 

próprias necessidades autenticamente empreendedoras, essa modalidade de ensino 

foi instituída. 

 Partindo de uma demanda apontada pelo surgimento das grandes 

organizações estrangeiras que aqui se instalavam e requeriam profissionais com 

conhecimentos adequados para o desempenho de funções condizentes com suas 

necessidades e que, assim, executassem tarefas segundo padrões emanados de 

suas matrizes, aqueles cursos desde seu início e implantação, continuaram anos a 

fio formando profissionais que atendessem a um mercado padronizado por um 

modelo alheio às nossas características.  

 

 Não se trata de um não-reconhecimento da importância que aquele início, e 

mesmo o modelo, tiveram para a institucionalização dos cursos. Tampouco para a 

formação de excelentes e renomados pesquisadores, docentes e profissionais que 

tanto contribuíram, e ainda o fazem, para o desenvolvimento do país. 

Independentemente das origens e das muitas fases que a história do ensino de 

Administração no país já passou, são inegáveis as contribuições que personalidades 

nacionais puderam realizar em função dos conhecimentos adquiridos nos bancos 

das universidades estrangeiras e brasileiras. Diga-se afinal que esse mesmo ensino  

vem acompanhando continuamente todos os avanços, teóricos e práticos, que tanto 

têm provocado as constantes mudanças de rumo da indústria e da gestão mundiais, 

cujas inovações são aqui aplicadas – embora provoquem importantes intervenções 

decisórias de caráter estritamente financeiro emanadas conforme interesses 

externos. Desde as técnicas originais que deram vazão ao pensamento burocrático 

e sua determinante controladora, analítica e planejadora, originárias da 

Administração Científica, até as mais atuais definições e modelos de gestão 

empresarial, todas encontraram e ainda encontram guarida em nossas instituições e 

nos escritórios nas grandes corporações.  

 

 A profissionalização do executivo orientado para a gestão das grandes 

empresas sempre teve no Brasil íntima conexão com o sistema de Ensino Superior, 

em que pese a importante contribuição do ensino técnico na formação de 

profissionais para ocupação de cargos de menor envergadura, ou como pode-se 

mais adequadamente denominar, de menor responsabilidade. Essa condição foi 
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regulamentada por intermédio de legislação que alterou a situação vigente à época 

em que ainda predominava a formação dos primeiros profissionais, pelas primeiras 

escolas. 

Poderemos encontrar na literatura que fundamenta o presente trabalho, 

indicações sobre a criação dos cursos de Administração, em nível superior, num 

momento de mudança da tendência de aceitação do pensamento da corrente 

européia, para a norte americana no Ensino Superior brasileiro. Essa vinculação foi 

fortemente tratada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, uma das primeiras 

instituições a implantar cursos em nível superior de Administração no Brasil, pois 

dela fez referência para a construção de seus programas. Com o objetivo de formar 

os especialistas no atendimento ao setor produtivo – inserido num contexto de 

grandes perspectivas de crescimento no país - a Fundação buscou inspiração 

naqueles modelos, encaminhando representantes para cinco universidades nas 

quais os cursos de Administração Pública já eram realidade. 

 

Se nos EUA, pela criação da Wharton School em 1881, os americanos já 

podiam encontrar formação superior na área, foi somente a partir de 1941 que, em 

nosso país, pudemos contar com o primeiro curso. Nessa época, os americanos já 

formavam 50 mil bacharéis em Administração. A formação de mestres chegava a 4 

mil e ainda contavam com 100 doutores, formados anualmente. Um dos principais 

acordos firmados foi com a USAID (United States Agency for International 

Development), pelo qual o governo norte-americano manteria uma missão 

universitária em administração de empresas com um grupo formado pela Michigan 

State University. Em contrapartida, docentes daqui seriam enviados para estudos de 

pós-graduação naquele país, para posteriormente preencherem os quadros 

docentes da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP-FGV, 

criada em 1954. Em 1952 outra unidade, a Escola de Administração Pública – 

EBAP, foi criada com apoio da ONU e da UNESCO. A preocupação da instituição 

voltava-se para o atendimento às necessidades do setor empresarial, o qual 

requeria especialistas em técnicas atualizadas de administração. Registram-se a 

permanência da missão universitária norte -americana até o ano de 1965, a qual 

determinou a estrutura acadêmica e curricular que viria a influenciar a construção de 

muitos cursos pelo país.  

  



 

  

47 

Ao longo das muitas contribuições feitas pelos pesquisadores a respeito da 

História do Ensino de Administração no Brasil, notamos uma desconexão entre os 

fatos e os fatores que levaram ao paradigma desse ensino. Tomamos como base 

para nosso trabalho a formação econômica histórica do país da qual, pudemos 

constatar, originaram-se as ações políticas que induziram à estruturação dos cursos 

mediante demandas apontadas pelas forças dominantes à época.  Como já 

acontecia historicamente, nossa sujeição externa, resultante de uma total exploração 

de recursos naturais destinados a cobertura de dívidas contraídas pela Coroa, ainda 

no início do século passado, nos mantinha dependentes de influências e decisões 

daqueles que podiam inferir na condução do nosso destino.  

  

Nesse cenário, nasceram os primeiros cursos de Administração. Inegáveis 

foram as contribuições dadas por todos os que participaram de sua implantação. O 

que pretendemos discutir aqui é a possível dicotomia do ambiente econômico – 

reforçada por medidas políticas totalmente conflitantes com o espírito empreendedor 

que já se pronunciava entre os brasileiros de então – que, a par da implantação de 

grandes empresas de origem estrangeira e que certamente suscitavam demanda de 

profissionais melhor preparados para sua gestão, havia as nascentes e crescentes 

empresas familiares, artesanal, micro, pequena e média.  

  

Com a visão de formação dos profissionais voltados para o atendimento da 

demanda das grandes corporações, a realidade brasileira que necessitava de 

formação qualificada para seus empresários de pequeno e médio porte, ficou 

desamparada. Veremos ainda, que até mesmo o nascimento dessa indústria e 

desse empresariado brasileiro teria sido sufocado para manutenção dos interesses 

externos. 

  

Como conseqüência, não diríamos que temos uma formação equivocada de 

profissionais de Administração, que permanece ainda hoje, mas poderíamos afirmar 

que há necessidade de alternativas na estrutura do ensino de Administração no 

Brasil. O jovem se queixa de que “o que aprende na universidade não á aplicável na 

empresa onde trabalha”, já o empresário, diz que “a academia está fora da realidade 

da empresa e não prepara profissionais adequadamente”. Temos ainda um 

agravante que se acentua a cada dia, tornando o problema cada vez mais grave, o 
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uso intensivo de tecnologia dificulta fortemente o ingresso de novos profissionais no 

mercado de trabalho. 

 Entendemos, então, ser necessária uma reavaliação dessa estrutura e 

repensarmos para qual empresa ou indústria devemos preparar o profissional de 

Administração. A grande empresa está suprindo a demanda desses profissionais? 

Somente para ela devemos preparar o estudante de Administração? Existe outra 

estrutura industrial e empresarial interessada na demanda desses profissionais? 

Qual a estrutura curricular mais adequada para a realidade do estudante brasileiro 

hoje e futura? 

  

Essas questões são básicas para nossos propósitos ao desenvolvermos a 

presente pesquisa. Elas, entre outras, nos motivam a sugerir a reflexão sobre o 

paradigma do ensino de Administração no Brasil. Esse ensino que se baseia 

fundamentalmente em modelos importados que, se não inadequados totalmente 

(certamente não o são, em sua totalidade), não atendem plenamente nossa 

realidade hoje. Realidade essa que não somente indica uma necessidade 

estratégica de maior independência econômica – na medida em que estaríamos 

preparando melhores profissionais para gestão de empresas brasileiras - como 

ainda aponta para caminhos que poderão levar a uma possível diminuição do grave 

problema social do desemprego: mais jovens empreendedores e mais jovens 

colocados nas micros, pequenas e médias empresas, a grande maioria formadora 

do nosso parque produtivo. Possivelmente, uma maneira de contribuição do Ensino 

Superior na necessidade de se atenuar o caráter “instrumentalizador” (Martins, 

1989) da Educação, que passaria de um fator meramente (re) produtivo para ser um 

vetor de desenvolvimento social e de alterações das metas de “fazer”, para “saber” – 

um aspecto que tem agravado profundamente o aproveitamento das capacidades do 

jovem recém-formado.  

 

O cuidado a ser tomado é de se evitar uma remodelação do ensino 

universitário, como a proposta feita com base no conhecido “Relatório Atcon”, na 

década de 60, permitindo o acordo MEC-USAID. Tal acordo visava “o planejamento 

do ensino superior brasileiro, propondo a modernização da universidade [...] 

tomando como modelo a universidade americana” (MARTINS, 1989, p. 131).  Tal 

proposta de modernização para a universidade implicava: 
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[...] a concepção da educação como “instrumento de aceleração do 
desenvolvimento”; a proposição de que a universidade deveria estar 
a serviço da produção prioritária; a criação de condições racionais 
para a administração da universidade; a concepção da universidade 
como sendo, ou devendo funcionar como, uma empresa privada; a 
proposição de que a universidade deveria estar subordinada ao 
“máximo de rendimento, com a menor inversão”. (MARTINS, 1989, p. 
132).  (aspas e grifos do original). 

 
 
 Essa aproximação ideológica e predominante da pressão capitalista racional 

tem permitido uma naturalização de um processo de “osmose” entre o que é público 

– permitindo-se ser desnecessário – e o que pode ser privatizado (MINTO, 2006). O 

grande risco de um “momento de transição” é o de desvirtuali zação de intenções 

que podem levar a uma revalorização dos conceitos apregoados por um 

neoliberalismo exclusivista – embora global - que dissemina a importância do ensino 

como fator de competitividade e de empregabilidade e que garantiria a sobrevida do 

trabalhador no processo produtivo, reforçado pelo mito impulsionador das teorias do 

capital humano. Sem desconsiderar o fato de que, apesar de falar em reforma do 

ensino, permanecemos propondo cópia de modelos estrangeiros como se em nada 

tivéssemos evoluído nem desenvolvido suficientemente para produzir um padrão de 

Educação próprio. Além disso, houve tempos nos quais “brasileiros” 13 lecionaram 

em universidade secular nas Cortes Portuguesas – como a Universidade de 

Coimbra – uma vez que ainda não contávamos com ensino em nível superior. 

Presos e espiados, além de perseguidos, pelo terror do desemprego, jovens e 

adultos vêem-se acorrentados ao processo de “educação continuada” e reproduzida, 

assumindo per si - num processo de transferência de um investimento antes 

assumido pelo capital - a exigida qualificação profissional, sem ser preparado e ter 

condições para pensar em alternativas. 

  

Nessa passagem de uma era de “conscientização” da necessidade de 

Educação para auto-conhecimento e contribuição para o crescimento produtivo do 

próprio país e, daí para uma possibilidade de ampliação da participação geral nos 

benefícios advindos desses resultados, entra-se num processo de pressão pela 
                                                 
13 “O brasileiro da Universidade de Coimbra não era um estrangeiro, mas um português nascido no Brasil, que 
poderia mesmo se fazer professor da universidade [...] José Bonifácio de Andrada, o brasileiro considerado 
patriarca da Independência do Brasil, foi antes professor da Universidade de Coimbra.”  TEIXEIRA, A. (2005, 
p.  134). 
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competitividade e pela subsistência, que ocorre num cenário onde ampliam-se as 

vagas nas universidades e elas se reduzem nas empresas que deveriam dar guarida 

aos formandos.  

  

Temos, então, a situação descrita por Minto (2006), na qual o próprio sistema 

de ensino passa a ser incorporado brutalmente, compondo uma matriz de blindagem 

às oportunidades sociais: 

 

Em meio a esse processo de reestruturação das formas de 
acumulação, é que se produz, portanto, um redimensionamento 
desse público, que progressivamente deixa de ser o espaço de 
controle social sobre o capital, em prol de um privado que não 
apenas é o locus da apropriação, da reprodução e acumulação do 
capital, mas que tende a totalizar-se passando a ocupar todos os 
momentos da reprodução societal. A partir de então, o espaço antes 
ocupado por esta esfera pública, passará a ser, progressiva e 
diretamente, ocupado pela lógica do privado, do mercado, enfim, da 
acumulação capitalista. 
O campo educacional, intrinsecamente ligado a essa base 
material, tende a ser cada vez mais apropriado pelo capital 
como espaço privilegiado para a acumulação, utilizando-se, por 
isso mesmo, de mudanças fundamentais em sua estrutura e 
condicionando sua relação com o Estado.  Assim, a ideologia 
dominante tende a produzir novos conceitos cujo intuito é 
legitimar a base social dessa nova forma de exploração, 
escamoteando seus reais fundamentos.  (MINTO, 2006, p.85) 
(negrito nosso) 

 

 Esse caráter dominador, resultante de tal hegemonia que se reproduz pela 

“industrialização da cultura” (Coggiola, 2001, p. 12), e pelo processo de 

“globalização cultural” não assume – absolutamente – as características peculiares 

de cada nação, somente lhe interessam os aspectos passíveis de massificação; 

aquilo que ainda não corresponde, pode (deve) ser aculturado. 

  

1.4 A Universidade com Possibilidades 
 

 A respeito da sujeição do ser às leis regulamentadoras do processo de 

desenvolvimento neoliberais, Cavalcanti (in MULHOLLAND, 2006, p. 368) diz: 

 

Alega-se ainda, como elemento da sabedoria convencional, que 
pobreza se combate com mais crescimento (pois tal como uma maré 
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crescente fará subir todos os barcos, os benefícios do crescimento 
irão, no fim das contas, derramar-se, num efeito cascata, sobre os 
pobres). A experiência, contudo, está mostrando o conteúdo 
falacioso, em inúmeros casos, dessa suposição.  Mais e mais 
crescimento pode ser algo desejável; todavia, que nível de 
crescimento será possível ou aceitável? Este é um problema que 
remete à determinação da escala ótima sustentável pelo 
ecossistema. [...] Autores como Barbara Ward comentam que as 
necessidades de numerosos pobres não podem ser satisfeitas pelo 
livre jogo de mercado, uma vez que este é sensível ao poder de 
compra, e que um sistema de mercado totalmente desprovido de 
controle por instituições de justiça, partilha e solidariedade – os 
mercados como senhores da sociedade – torna os fortes mais fortes 
e os fracos mais fracos. 

 

 Portanto, a noção da “alta da maré”, que deveria levantar todos os barcos, 

leva-nos a concluir que acaba por levantar os barcos dos fortes, enquanto ao 

desaguar, provoca um “tsuname” sobre os fracos. É preciso que todos tenham seus 

barcos. A questão é que no nosso caso, poucos os têm, já que cerca de 10% dos 

mais ricos dão conta de, aproximadamente, 50% da renda, ”ou seja, a renda 

individual do grupo de elite é quase 25 vezes aquela observada no grupo mais 

pobre” (Neri, in Castro et al, 2006, p. 320). Reverter essa condição parece factível ao 

interpretarmos nossa situação. Nesse aspecto, o mesmo autor pronuncia que  

 

A causa fundamental da miséria brasileira é a má distribuição de 
renda, e aí reside a sua solução. Reduzir a desigualdade parece 
mais factível num contexto de boom econômico do que em épocas 
recessivas, quando perdas estão sendo repartidas. (Idem, ibidem). 

 
 
 Para combater esse statu quo, proporcionando consistência aos esforços 

para a mudança, a participação da Universidade é fundamental, entendendo-se que 

dela deverão sair os profissionais aptos à gestão das organizações criadas para 

produzir e compartilhar os resultados, contrariamente à lógica da acumulação. 

Nessas mesmas organizações a existência e a possibilidade de adequação dos 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes são fatídicas, desde que projetos sejam 

relacionados e colocados em metas. A Economia Solidária e a Gestão de 

Cooperativas são exemplos de ampliação da participação comunitária que, como 

podemos constatar, apenas carece de melhor gestão para atingirem resultados 

dignos de representatividade de um novo caminho econômico-social. Nesse 

caminho, os estudantes de Administração poderão encontrar guarida para seus 



 

  

52 

conhecimentos onde, ainda, estarão contribuindo para uma justa participação entre 

os que possuem e os que produzem. As chamadas “redes solidárias”, já encontram 

defesas em ambientes acadêmicos que estão iniciando projetos visando atender a 

uma demanda crescente de interessados em estruturar com melhor qualidade e 

sustentabilidade, idéias que tomam corpo, crescem e requerem conhecimentos 

apropriados para condução dos destinos dos empreendimentos.  

  

Em IES como a Universidade Federal da Bahia, encontramos programas em 

desenvolvimento, bem como projetos onde se  

 

[...] pretende reunir as melhores evidências disponibilizadas pela 
mais avançada pesquisa acadêmica, tomando a proposta de redes 
quase como um novo paradigma científico e prático, cenário 
privilegiado para o desenvolvimento sustentável, a preservação 
ecológica, o respeito cultural e a equidade social. Questões 
relacionadas à estrutura, ao funcionamento e às propriedades das 
redes são, de fato, relevantes para o contexto social e econômico 
contemporâneo [...] (TEIXEIRA, 2005, Apres.) 

 

 

 Pensando-se na oportunidade para crescimento na formação de gestores de 

novas estruturas organizacionais, o autor lembra: 

 

No Brasil, diversos estados da federação, bem como agências de 
desenvolvimento como o SEBRAE, vêm implementando programas 
de formação de redes de cooperação, geralmente voltados para 
micro e pequenas empresas.  Considera-se que esse instrumento de 
qualificação empresarial é particularmente adequado para a 
dinamização de Arranjos Produtivos Locais (APLs), que reúnem 
empresas de um mesmo setor e correlatos, localizados em territórios 
delimitados.  O Programa de APLs é uma das prioridades da atual 
política industrial do Governo Federal. 

 
  

Outra área que vem recebendo atenção das instituições com vistas ao 

preparo de profissionais é a relacionada com o Terceiro Setor, conforme mostra o 

trabalho de Santos (2004), que relata a Formação de Educadores para o Terceiro 

Setor 14. O crescimento dos setores organizadores da Economia Solidária tem 

despertado enorme interesse. Oficialmente, podemos encontrar dados e 

                                                 
14 Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004. 
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informações em órgãos governamentais que já reconhecem a importância de tais 

movimentos (como em: http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_default.asp). O 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, criado pela Secretaria Nacional 

de Economia Solidária – SENAES, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em 

junho de 2003, vem desenvolvendo ações integradas com a sociedade civil e outros 

setores. Como definição para a ES, tem-se que ela “é compreendida como o 

conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança 

e crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e 

trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionária”. Reconhecendo a importância 

dessa nova estruturação que vem ao encontro dos anseios dos que querem produzir 

e compartilhar, o órgão declara: 

 

A Economia Solidária tem-se mostrado um importante instrumento 
de combate à pobreza e geradora de inclusão social, tendo-se 
constituído em política transversal no interior do Governo Federal. 
As mudanças estruturais, de ordem econômica e social, ocorridas no 
mundo, nas últimas décadas, fragilizaram o modelo tradicional da 
relação de trabalho capitalista. O aumento da informalidade e a 
precarização dos contratos de trabalho afirmaram-se como tendência 
em uma conjuntura de desemprego em massa. São milhões de 
trabalhadores que se sujeitam a abdicar de seus direitos sociais para 
garantir a sobrevivência. De outro lado, o aprofundamento dessa 
crise abriu espaço para o surgimento e avanço de outras formas de 
organização do trabalho, conseqüência, em grande parte, da 
necessidade dos trabalhadores encontrarem alternativas de geração 
de renda. (MTE, acessado em 28/07/07) 15. 

 
 

 Um Grupo de Trabalho de Estudos e Banco de Dados foi constituído com o 

objetivo de fazer um mapeamento do setor. Na pesquisa realizada no segundo 

semestre de 2005, as visitas foram feitas a 14.954 Empreendimentos Econômicos 

Solidários, sendo que as entrevistas abrangeram 2.2784 municípios brasileiros em 

todas as unidades federativas. A participação dos associados nos empreendimentos 

soma mais de um milhão e duzentos e cinqüenta mil homens e mulheres. Nessa 

amostra da dimensão e das potencialidades do setor para os próximos anos, está 

inserida a participação das Instituições de Ensino Superior, bem como das 

Incubadoras, como formadoras de mão-de-obra capaz. Nesse aspecto, o 

conhecimento de gestão poderia contribuir muito positivamente para os pontos nos 

                                                 
15 MTE – Ministério do Trabalho e Emprego – Economia Solidária em: www.mte.gov.br/ecosolidaria.  
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quais essas organizações encontram maiores dificuldades, como vemos no quadro a 

seguir: 

 

 

Quadro 2 – Maiores dificuldades enfrentadas pelas EES 

Comercialização 61% 

Acesso ao crédito 49% 

Apoio técnico 27% 
Fonte: adaptado do Atlas da Economia Solidária. 

Disponível em: http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies_ATLAS_PARTE_4.pdf, acessado em 27/07/07 

 

 Como qualquer organização que tem necessidade de gestão, aquelas ligadas 

à Economia Solidária também não podem prescindir dos preceitos que mantêm as 

empresas em seu sentido de continuidade e de existência. Por representarem uma 

nova demanda dentro da estrutura produtiva mundial – uma vez que o surgimento 

dessas novas estruturas não é um acontecimento exclusivamente nacional – 

entendem-se as possibilidades, bem como as necessidades, de um 

redirecionamento na formação de profissionais para essa outra realidade. Quanto às 

Instituições de Ensino Superior, em que pese a concentração de pesquisas e de 

ações participativas junto às comunidades locais para desenvolvimento de projetos 

comunitários, cabe uma análise mais efetiva quanto ao preparo daqueles 

diretamente envolvidos na produção, bem como daqueles que poderão contribuir 

definitivamente para gestão daquelas organizações com vistas a dar-lhes a tão 

desejada sustentabilidade. Para tanto, mais que programas colaborativos entre a 

academia e as comunidades, faz-se necessário elaboração de grades curriculares 

que contemplem disciplinas com abordagens próprias daquelas aplicáveis em 

ambientes das organizações dessa nova estrutura. Mercados, Teorias 

Administrativas com Adaptações, Políticas de Comercialização de Produtos, Gestão 

de Pessoas, Políticas de Crédito, enfim, amplas possibilidades de reprogramação da 

estrutura curricular que poderia complementar ou redirecionar a formação dos 

profissionais para o setor.  
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1.5 A Participação Editorial na Construção da Cultura Bibliográfica 

para a Área de Administração 

 

 A fundamentação bibliográfica dos cursos de Administração no Brasil, até 

pelo fato de que em nosso país esses cursos tiveram origem em escolas norte-

americanas, tem-se calcado em traduções de obras originalmente produzidas no 

exterior. Com isso, além de toda carga cultural que se perpetua em nossas 

instituições, dois outros aspectos importantes devem ser destacados: a evasão de 

divisas e a dificuldade para que o autor nacional possa dar vazão à sua produção 

científica – as fusões e aquisições de empresas nacionais são cada vez mais 

acentuadas, com isso essas empresas dão preferência à publicação de obras 

traduzidas: elas representam o atendimento ao necessário imediatismo de 

lançamento de novos produtos de qualidade já comprovada nas universidades dos 

países de onde vêem essas organizações. Já os originais dos autores nacionais, 

ainda não apresentam comprovação de retorno dos investimentos. 

  

Para que pudéssemos registrar a realidade das atividades editoriais com 

relação à publicação de obras voltadas para os cursos de Administração, 

elaboramos e executamos a presente pesquisa diretamente em fonte empírica. O 

propósito foi de demonstrar a prática do ponto de vista editorial, naquilo que pudesse 

esclarecer a movimentação dos títulos tidos como didáticos de Ensino Superior, 

publicados pelas principais editoras do setor Universitário e comercializados pela 

principal livraria brasileira (a tal ponto que é prática, na maioria das livrarias, a 

utilização desse mesmo site para pesquisas sobre quaisquer títulos publicados e 

comercializados no Brasil). 

 

A primeira razão que provoca interesse pela pesquisa no setor editorial 

especializado é a latente necessidade de maiores informações que contribuam para 

o desenvolvimento de tão importante mercado.  Como acontece em outras áreas, a 

carência de dados que possam subsidiar ações e demandas para todos os atores 

envolvidos dificultam enormemente as decisões. Empresários, profissionais 

especializados, autores, estudantes, instituições de fomento à pesquisa  comércio, 
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indústria, educação e serviços  enfim, uma grande estrutura que suporta a cadeia 

produtiva e comercial do setor. 

 Outra justificativa é a necessidade de analisar-se um mercado que, embora 

tenha apresentado inconstância em seu desenvolvimento, tem atraído nos últimos 

anos grandes corporações de diferentes origens do universo editorial global, a nele 

investirem. Se considerarmos as fusões e as aquisições ocorridas em todas as áreas 

de publicação, podemos afirmar que as negociações ainda acontecem.  Neste 

estudo, todavia, focaliza-se o ramo de editoras especializadas na publicação de 

textos voltados para cursos em nível universitário, particularmente, de Administração 

e Negócios. 

  

Tratando-se de uma pesquisa exploratória16, dentro das próprias limitações 

impostas pela carência de literatura e de dados disponíveis pelas instituições 

organizadoras do setor  e aqui cabe um reparo quando se trata da Câmara 

Brasileira do Livro - CBL, pois como uma exceção positiva, dela pudemos obter 

informações preciosas  para sua realização, a questão central a ser respondida é: 

Num ambiente organizacional transformado e sob exigências de atendimento às 

imposições  do corpo diretivo em nível internacional, qual é a situação atual da 

produção brasileira de livros textos, especificamente voltados para a área de 

Administração? Secundariamente, pode-se colocar: Houve alguma alteração 

significativa na produção de textos de autores nacionais no período considerado na 

pesquisa? Houve algum crescimento na produção em geral dos textos para a área 

de Administração? 

  

Portanto, cabe esclarecer que essa não foi uma análise exclusivamente 

quantitativa, tampouco do ponto de vista financeiro. Ela visou essencialmente 

demonstrar as variações ocorridas no período de 2000 a início de novembro de 

2005, considerando-se o volume produzido de títulos de Administração publicados, 

de autorias nacionais e as traduzidas.  Dois objetivos importantes podem ser 

destacados para a publicação de textos universitários de autores nacionais, 

                                                 
16 Tal pesquisa aqui inserida, num contexto de Metodologia de Desconstrução, para subsidiar informações 
específicas do Setor Editorial na Área de Adminis tração e Negócios, cuja categoria é definida pelo próprio 
mercado, representado como fonte da pesquisa pelo site da Livraria Cultura de São Paulo que, empiricamente 
tem servido como “fonte de informação” para livrarias em todo o país, em função da completude de seu acervo. 
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considerando-se o ponto de vista acadêmico: primeiro a contribuição de 

pesquisadores e professores que procuram encaminhar ao corpo discente, 

conteúdos adequados aos programas de ensino vigentes e, portanto, estreitamente 

relacionados à realidade do nosso país; em segundo lugar e com isso também 

aproveitando para o crescimento da uma qualificação e da capacitação população 

estudantil, cumprir uma exigência regulamentar para a produção de trabalhos 

científicos que possa corroborar com o empenho dos órgãos responsáveis pela 

implantação e controle de políticas de melhoria do ensino brasileiro. 

  

Tratando-se de textos publicados em formato de livro e, portanto , produzidos, 

distribuídos e comercializados pela cadeia do setor editorial limitando-se à área de 

Administração, considera-se dados obtidos sobre obras lançadas pelas principais 

editoras comerciais, num total de onze. Dessas, 4 permanecem sob controle de 

empresários brasileiros  Atlas, Bookman, Gente e Saraiva. As outras 7  

passaram para o controle internacional, total ou parcialmente: Elsevier (aqui 

representada pelos selos Campus e Negócio), Futura, Pearson (com os selos 

Makron Books e Pearson Education), Record (um grupo considerado como “o maior 

da América Latina no segmento de não-didáticos, composto por oito editoras”), e 

Thomson\Pioneira.  Os dados apresentados mostram a movimentação ocorrida no 

grupo acima identificado, devendo-se lembrar que na realidade do setor, um 

subgrupo é considerado como mais atuante dentro do mercado universitário.  

Embora em todas as empresas citadas possam ser encontrados livros de 

Administração, nem todas atuam efetivamente em contato direto e permanente com 

corpo docente (com estrutura de divulgação e captação de novos autores), para 

desenvolver seu fundo editorial. Todavia, o objetivo de incluí-las nesta pesquisa foi 

de, uma vez mais conhecida essa produção, tornar possível uma ampliação dos 

horizontes em termos de opções para empresários e para pesquisadores, dispostos 

a investir recursos e tempo em seu incremento. 

  

Algumas entidades setoriais foram solicitadas para obtenção de informações 

sobre a produção editorial, porém, até a conclusão da pesquisa não obtivemos 

retorno.  Diga-se que o setor esteve passando por grandes transformações: criação 

da Câmara Setorial, mudanças estruturais na Biblioteca Nacional etc. Tudo isso 

deverá culminar positivamente e, então, estaremos em meio a um processo de 
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mudanças.  Para obtenção dos dados, recorremos a uma rica e bem estruturada 

fonte, caracterizada pela qualificação dos profissionais que a elaboram e nela 

atuam, que foi o site da Livraria Cultura17, por meio da Pesquisa Avançada.  

 

O cadastramento dos títulos e sua classificação são feitos pelos compradores 

das lojas, sendo a base em São Paulo.  Esses são, via de regra, os mais 

experientes entre os funcionários. Complementarmente, uma bibliotecária percorre 

regularmente o canal eletrônico procedendo a correções, quando são identificadas 

necessidades de intervenção. Na realidade há certa inconsistência quanto à 

classificação das áreas entre entidades do setor, embora esteja disponível um 

recurso da BN, chamado Catalogação na Fonte, que serve de referência para 

orientação e para obtenção do ISBN (International Standard Book Number). Por 

tratar-se de uma pesquisa que considera o reflexo da produção científica nacional, 

em termos da produção editorial comercializada, credita-se confiança na 

classificação obtida, inclusive por representar uma maneira prática para os 

consumidores (como também para a própria concorrência da Livraria Cultura, uma 

vez que seu site é intensamente utilizado como fonte de informações sobre a 

produção editorial), buscarem obras de seu interesse.  Assim, com o recurso da 

Pesquisa Avançada, que permite o refinamento da pesquisa por meio de 

especificações dos dados de maior interesse, acessamos: editoras, ano de 

publicação, idioma e área (Administração). Dentro da área de Administração, 

consideramos os subgrupos: 1. Administração Geral, Setor Público e Planejamento 

Estratégico; 2. Empreendedorismo e Desenvolvimento; 3. MBA; 4. Finanças; 5. 

Recursos Humanos e Liderança; 6. Produção e Logística; 7. Qualidade; 8. 

Negociação; 9. Marketing; e 10. Serviços e Vendas. Por representar menor 

afinidade, porem sem desconsiderar sua importância, não registramos um 11º 

subgrupo, Tecnologia de Informação.  

  

O cruzamento dos dados e a apresentação de tabelas e gráficos são 

apresentados mais adiante, demonstrando a situação das publicações de obras 

pertinentes às áreas e subáreas relacionadas. 

  

                                                 
17 Isentamos a empresa, ou qualquer de seus funcionários, quanto à veracidade das informações aqui relatadas. 
Os dados foram levantados e trabalhados, diretamente no site, sem interveniência da empresa. 
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1.5.1 Fusões, aquisições e... transformações 
 

 Adquirir empresas tem sido uma estratégia adotada mundialmente. Pode-se 

admitir tal fato como uma conseqüência lógica se percebemos que, uma vez 

concluído o processo de transferência da cultura – por meio da implantação de 

programas de ensino e da disseminação de textos originais e traduzidos – tem-se a 

formação de um mercado consumidor.  

 

Devido às constantes oscilações econômicas pelas quais passamos nas 

últimas décadas, essa penetração tem sido lenta e indireta, situação que vem sendo 

alterada. Para ter-se idéia da movimentação Rovit; Lemire (2003, p. 16-17) discutem 

a importância das melhores práticas em fusões e aquisições, entre negociações que 

considerem situações diversas das adquiridas, quando essas estão deficitárias e 

quando estão apresentando performance positiva em seus mercados. O volume de 

negociações chega a tal ordem que os autores classificam-no como representado 

por 4 categorias de adquirentes: constant buyers, recession buyers, growth buyers e 

os doldrums buyers.  Nesse estudo, os frequent buyers (que englobou todos os 

subgrupos acima) foram as companhias que, no período de 1986 a 2001, fizeram 

mais de 20 negociações. Uma das organizações destacadas na amostra, a Cintas, 

nos cinco anos antecedentes à pesquisa, realizou 250 negociações, representando 

3 bilhões de dólares num investimento que resultou em crescimento de mais de 40% 

em sua receita. Foram, portanto, considerados melhores negociadores, aqueles que 

metodicamente adquiriram outras empresas, tanto nos bons como nos maus 

períodos de seus ciclos de vida.  

  

Para distinguir as ações mais arrojadas, aquelas que podem identificar um 

“Strongest Acquirer”i, Aiello e Watkins (2000, p. 101-107) sugerem que “numa 

situação de lances extremamente competitivos, um adquirente deveria comparar 

suas posições com seus rivais”, tomando por base as seguintes dimensões: 

 

• habilidade em criar sinergia com seus objetivos 

• capacidade financeira 

• habilidade em tomar decisões rapidamente 
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• atratividade de moeda, em caso de aquisição mercado-a-

mercado 

• reputação para fechamento de negócios 

• reputação para sucesso  ao lidar com o gerenciamento e 

integração de metas com respeito 

• superação de performance após a aquisição 

 

A grande movimentação entre as corporações de todo o mundo, 

caracterizando as operações de efetiva globalização da economia, em se tratando 

dos grandes e variados mercados envolvidos, teve início há cerca de 25 anos.  

Grandes conglomerados buscando diversificação de seus investimentos, em termos 

de produção e de mercados, vagueiam por todo o globo.  Hoje a volatilidade desses 

mercados – acentuadamente quando se observam as negociações em bolsas, 

realizadas virtualmente por investidores interessados unicamente no breve retorno 

financeiro, sem se preocupar com geração de empregos e rendas – pode significar o 

nascimento inesperado e morte súbita de empresas.  

 

Barros e colaboradores (2003, passim, passim), realizaram notável pesquisa, 

transformada em livro, esclarecendo que “No Brasil, o tema F&A (Fusões & 

Aquisições) ganha importância no início da década de 90 quando o número de 

operações começa a aumentar em decorrência da redução das barreiras de entrada 

ao capital estrangeiro e inserção do país no mercado global.” Das 2.440 transações 

entre 1994 e 2001, 1.448 tiveram investimentos estrangeiros.  Há uma tendência de 

continuidade dessas operações. A participação de empresas nacionais caracteriza-

se por dois aspectos: primeiro pelo aumento da participação dos fundos de pensão 

e, em segundo, pela complexidade dos processos sucessórios nas empresas 

familiares.  Pode-se afirmar que esse último fator, no Brasil, pode ser decisivo nas 

negociações.   

  

Na pesquisa de Barros e colaboradores (idem), encontrou-se o índice de 

6,6% de representatividade dos negócios de aquisições de empresas no Brasil, para 

as empresas de Publicidade e Editoras, colocando-o em quarto lugar entre os 

setores mais movimentados dessas transações. Para uma comparação, o setor com 

maior índice de transações, esteve com 15,1%, representado pelas indústrias de 
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Mineração, Metalurgia e Siderurgia. Se na observação de Evans, Pucik e Barsoux 

(2002, apud Barros 2003), “comprar empresas menores é uma postura típica de 

ganhadores”, deduz-se que as adquiridas são as perdedoras na transação e a 

aquisição de empresas menores tem sido uma característica dessa movimentação.  

 

As aquisições motivadas por vinculação ao mercado (aumento de 

participação, aquisição de marcas e penetração em novos) representaram 59%, 

complementados por 11,7%, para ganhos de escala e apenas 1,3% com questões 

relacionadas a tecnologia. O fator preço representou 9,1%, sendo que 44,6% de 

todas as empresas dos vários setores onde ocorreram as aquisições e estavam em 

situação financeira precária. Talvez isso explique a quase ausência notada de 

profissionais do setor de recursos humanos na etapa de due dilegence e nas 

negociações, concentrando a participação de homens de finanças. Embora fique 

clara uma preocupação com a imagem e com os destinos do negócio e como a 

negociação pode transparecer para os funcionários preocupados com seus 

empregos, o lado financeiro tem pesado mais na objetividade da transação.  Nesse 

ponto, destaca-se uma importante conclusão da pesquisa ligada ao setor de 

recursos humanos que, como dissemos, não participa como um dos decisores da 

negociação: “A história recente evidencia alguns fracassos decorrentes da 

impossibilidade de integração de culturas organizacionais. [...] a maior causa isolada 

da não-concretização do desempenho projetado pela equipe de avaliação é a 

incompatibilidade cultural entre as empresas”. 

  

Harding e Hovit (2005, p. 21) apontam as quatro decisões-chave para 

viabilização ou insucesso de uma transação e alertam que “[...] as chances de 

sucesso para a grande e clássica aquisição de uma empresa pela outra não são 

maiores que 30%”. Isso, apesar de a maioria das Fortune 500 serem produtos de 

múltiplas transações.  O paradoxo apresentado é de que “estudos acadêmicos 

comprovam que cerca de 70% de todas as fusões e aquisições fracassam em criar 

valor real para o acionista, ao mesmo tempo em que evidências empíricas sugerem 

ser muito difícil para uma empresa de classe mundial crescer baseada apenas no 

crescimento orgânico.”       

 Para qualquer empresa envolvida numa negociação de transferência de 

comando pelos processos acima descritos, e ainda considerando-se a volatilidade 
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com que os capitais têm suas rotas alteradas, frequentemente por decisões que não 

levam em conta a estrutura empresarial em si, mas a maior rentabilidade desse ou 

daquele setor, pode-se inferir que seu futuro seja mais instável que em situação pré-

venda. Certamente que todo e qualquer negócio deve dar lucro, mas para os 

capitais circulantes no mundo globalizado, esse é o único mote que o define. Na 

obra de Harding e Rovit, mediante uma pesquisa feita com 250 altos executivos, 

também elege-se a due diligence como um dos pontos altos da negociação, sendo 

que dois terços deles concluíram que superestimaram as sinergias dos negócios 

realizados, apontando tal decisão como uma das grandes falhas. 

  

No setor editorial, acentuadamente na parte comercial, pode-se identificar um 

ponto fraco, que é a baixa qualificação da força de trabalho. Nas livrarias, quando se 

procura por qualquer título, é possível verificar a dificuldade no bom atendimento ou 

num atendimento suficiente para que o consumidor possa ter sua necessidade 

satisfeita. Outro ponto carente de empenho é no acompanhamento das tecnologias 

que despontam e que tem provocado mais apreensão que alívio, por apoio à 

necessidade de maior produtividade.  Desde a simples troca de informações e 

comunicação pela internet até o uso de sistemas integrados de administração e, 

principalmente os novos formatos previstos para o “livro” (e-book, impressão digital, 

acesso eletrônico etc), provocam tremores entre empresários e profissionais. 

  

Porém, diante das transformações organizacionais advindas das fusões, 

aquisições e outras formas de negociações parecidas, lembramos novamente 

Harding e Rovit (idem, p. 165) quanto a um dos aspectos mais importantes para a 

durabilidade da vida de uma empresa pós-aquisição: 

 
Tomar decisões difíceis é um desafio; fazê-las durar é outro. A 
mudança é efetivada através das pessoas.  Isto às vezes significa 
substituí-las, conforme descrito anteriormente. Mas pode também 
significar mantê-las – ou pelo menos criar algum tipo de continuidade 
que possa sobreviver à partida de alguns elementos-chave. 

 

 

 A integração entre duas organizações é outro ponto crucial da negociação, 

embora seja, também, uma das grandes barreiras para o sucesso duradouro. Obter 

êxito nesse aspecto desde o início da operação de fusão ou aquisição é ainda mais 
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difícil. A ironia, segundo Ashkenas e Francis (2000, p. 108), é que “apenas menos 

da metade das fusões e aquisições atingiram os objetivos financeiros estabelecidos 

por suas estratégias, entretanto as companhias continuaram gastando nessas 

operações mais que nunca”. 

 

1.5.2 A Produção Científica Brasileira e o Setor Editorial 
 

 O CNPq, a partir de uma ação de fortalecimento na pesquisa na área de 

Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, vem promovendo seleção pública de 

projetos de pesquisa, com um total de investimentos da ordem de R$ 3 milhões.  

Com isso deverá chegar a R$ 6 milhões ao incluir outros dois editais anteriores, 

totalizando mais de 100 pesquisasii. Trata-se de importante incentivo aos 

pesquisadores para levem adiante seus trabalhos. A contribuição dessa produção 

científica é importante para a ampliação da participação de autores nacionais na 

publicação de textos que venham a ser utilizados por estudantes das instituições 

brasileiras.   

 

Numa comparação com todas as demais grandes áreas, a publicação 

científica dos pesquisadores doutores, segundo Censos 2000, 2002 e 2004, foi 

crescente, correspondendo respectivamente a Livros e Capítulos de Livros em 13% 

e 8,66%; 15,85% e 10,36%; e, finalmente, 19,70% e 13,86% do total produzido, 

destacando-se o fato de que a produção de livros especificamente, sempre foi 

proporcionalmente maior que a de capítulos. Em contrapartida, a parcela de 

trabalhos transformada em livros ou capítulos de livros é bem menor. 

  

Essa constatação de crescimento da produção de trabalhos científicos sugere 

um estudo para a possibilidade de maior participação do autor brasileiro na 

produção de obras mais adequadas para nossa realidade.  Vemos a inadequação do 

uso dos grandes compêndios traduzidos – sendo parcialmente aproveitados na 

maioria dos cursos – podendo ser atenuada, senão resolvida, com a elaboração dos 

textos dos autores nacionais.  

 



 

  

64 

1.5.3 O Comportamento do Mercado Editorial Brasileiro 
 

 Nos últimos sete anos o mercado editorial brasileiro passou por forte crise. 

Nosso país tem sofrido de males crônicos com relação ao hábito de leitura, 

agravados por problemas de má distribuição de renda. Pouco, ou quase nada, se fez 

para mudar esse estado de coisas.  Ao procurar dados estatísticos que justifiquem 

crescimento econômico aliado a crescimento dos índices de desenvolvimento 

humano entre os países em desenvolvimento, pode-se constatar que educação é o 

fator-chave para tais conquistas. Porém, há algum brilho surgindo para clarear as 

expectativas: ao menos as casas publicadoras dos best sellers de interesse geral 

estão sendo alvos de investidores que disputam suas aquisições.  Quanto aos livros 

universitários, também têm sido atingidos pela cobiça e pelas conquistas 

internacionais, embora atualmente em ambiente menos disputado. 

  

Alguns outros fatores deverão contribuir para ampliação do mercado editorial, 

como o ProLivro, um programa desenvolvido pelo BNDES de estímulo à cadeia 

produtiva do livro. O Grupo Saraiva, por exemplo, que conta com editora que atua 

em vários segmentos e 31 livrarias, sendo um dos maiores e mais tradicionais do 

país, teve aprovado um crédito de R$ 32,5 milhões, com os quais atinge um total de 

R$ 73,2 milhões para investimentos na renovação de catálogo de livros iii. Medidas 

para desonerar o PIS/Cofins para livros, assinada em fins de 2004, o cartão de 

crédito do BNDES para compra de papel para impressão de livros, aumento da 

quantidade de bibliotecas e melhoria de acervos já existentes, entre outras 

prenunciam mudanças positivas para os próximos anos. 

  

O Relatório Produção e vendas do setor editorial brasileiro 2004iv apresenta 

um desempenho positivo no Faturamento total, em termos nominais, de 4,80% no 

ano de 2004 em relação a 2003 (ano que apresentou taxa de 6,05%). Já com 

relação à quantidade de exemplares vendidos, o crescimento foi de 5,92% contra 

uma queda de 8,46 em 2003. Especificando dados para o subsetor Editores de 

Livros Científicos, Técnicos e Profissionais (CTP), tem-se uma queda no faturamento 

de 11,84% em 2004 contra um crescimento de 3,96% em 2003. 
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 O Quadro 8 do Relatório (veja adaptação no Quadro 3), que traz os 

indicadores do subsetor Científicos, Técnicos e Profissionais, mostra 

 

Quadro 3 - Indicadores do subsetor Científicos, Técnicos e Profissionais 

CTP 2003 2004 Var (%) 

Títulos 9.560 8.948 -6,40 

Exemplares produzidos 19.700.000 17.037.059 -13,52 

Faturamento (R$)* 393.000.000.000 346.483.655,39 -11,84 

Exemplares vendidos 20.000.000 16.875.000 -15,63 

Faturamento a preços correntes  

A variação percentual refere-se a comparação entre os anos de 2003/2004 

 

Títulos e Exemplares de Autores Nacionais e Traduzidos do Subsetor CTP, em 2003/2004 

LIVROS TRADUZIDOS 

 Títulos Exemplares 

 2003 2004 Variação (%)  2003 2004 Variação(%)  

 660 883 33,78 2.660.000 2.719.926 2,25 

 AUTORES NACIONAIS 

 2003 2004 Variação (%)  2003 2004 Variação (%)  

 8.900 8.306 -6,68 17.040.000 18.117.671 6,32 

Fonte: Adaptações dos Quadros 12 e 13 do Relatório Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro 

2004 – Fipe/CBL/SNEL, 2005. 

 

 

Na classificação por Temas destacam-se do Quadro 16 do Relatório (veja 

Quadro 4), para Ciências Sociais, os seguintes dados: 

 

 

Quadro 4 - Títulos Editados e Exemplares Produzidos por Tema em 2003 e 

2004 (Ciências Sociais) 

TÍTULOS EXEMPLARES 

2003 2004 Variação (%) 2003 2004 Variação (%) 

4.180 3.486 -16,61 14.040.000 14.724.325 4,87 

Fonte: adaptação do Quadro 16 do Relatório Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro 2004 

 

 Para uma maior quantidade de exemplares produzidos em 2004, contra a 

menor quantidade de títulos, pode-se entender um aumento das reimpressões das 

publicações de 2003, uma vez que para novas edições seriam necessários novos 
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números de ISBN e isso caracterizaria um novo livro (titulo). Todavia não se sabe 

qual o critério adotado na pesquisa, tampouco se as editoras pesquisadas seguiram 

as normas recomendadas pela Biblioteca Nacional para catalogação na fonte. 

 

1.5.4 A Produção Especializada na Área de Administração 
 

 Os dados elaborados e demonstrados a seguir foram obtidos a partir de 

pesquisa feita diretamente no site da Livraria Cultura no período de 29 de outubro a 

26 de novembro do corrente ano. Para especificação dos dados necessários 

recorreu-se à Pesquisa Avançada, onde foram selecionadas as editoras mais 

representativas enquanto publicadoras de títulos voltados para a Área de 

Administração. Os quesitos Editora, Assunto, Ano de Publicação e Idioma foram 

especificados para satisfazerem à pesquisa.  Em alguns casos surgiram dúvidas 

quanto à nacionalidade da autoria, o que foi esclarecido com a leitura de dados mais 

detalhados de cada título, quando necessário.  A classificação quanto à subárea a 

qual pertencia à publicação foi seguida conforme a encontrada, eliminando-se 

somente a subárea Administração-Tecnologia da Informação. 

  

No mercado editorial de livros universitários dois grupos distintos são 

identificados: o de editoras comerciais (foco desta pesquisa) e o de editoras 

universitárias, diretamente vinculadas a instituições de ensino superior. As onze 

empresas cujas produções foram analisadas neste trabalho pertencem ao primeiro 

grupo, sendo as seguintes editoras: FUTURA, BOOKMAN, PIONEIRA THOMSON 

LEARNING, PEARSON EDUCATION, ELSEVIER/CAMPUS, ATLAS, RECORD, 

SARAIVA e GENTE. 

 

A seguir são apresentados em forma de gráficos e tabelas, os dados 

elaborados em função da pesquisa sobre as editoras relacionadas anteriormente: 
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Gráfico 1a e 1b - A produção total por autoria e por ano, no período 
2000/2005 na área de Administração, das editoras analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produção no Período 

Nac Trad Nac Trad Nac Trad Nac Trad Nac Trad Nac Trad Nacional Tradução Total 

69 108 97 140 86 114 117 89 143 109 157 87 669 647 1316 

Gráfico 1a - A produção editorial geral autoria/ano 

Gráfico 1b - A produção editorial total no período 
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Produção Total (Nac + Trad)
       no Período 2000 - 2005  

por Subárea da Administração
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Gráficos 2a e 2b. A produção editorial no período 2000/2005 por subárea 

dentro da área de Administração, Total e de Autores Nacionais 

 

Produção por Subárea no 
Período 

 Nacionais Traduções TOTAIS 

Adm/Comex/PlanEstr 1 189 215 404 

Empreend/Desenv.  2 63 111 174 

MBA 3 1 11 12 

Finanças 4 134 61 195 

RH/Liderança 5 100 100 200 

Logística/Prod. 6 40 19 59 

Qualidade 7 7 4 11 

Negociação 8 10 13 23 

Marketing 9 101 90 191 

A
D
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Vendas/Serviços 10 24 23 47 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 2a - Produção Editorial Total por Subárea da Administração 
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Produção no Período 2000 - 2005                           
por Subárea da Administração                         

Autores Nacionais
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Gráfico 3 - Produção editorial na área de Administração no período 2000/2005, 

segundo percentual de publicações de autores nacionais e traduções, por 

editora. 

 

  Produção por Editora 

Nacionais  Traduções Totais  Editoras  % Nacionais % Traduções 

34 76 110 Futura 30,91 69,09 

5 76 81 Bookman 6,17 93,83 

41 17 58 Thomson/Pioneira 70,69 29,31 

100 257 357 Elsevier/Campus 28,01 71,99 

32 30 62 Elsevier/Negócio 51,61 48,39 

283 28 311 Atlas 91 9 

28 70 98 Pearson/Makron 28,57 71,43 

10 24 34 Pearson Education 29,41 70,59 

65 11 76 Saraiva 85,53 14,47 

14 50 64 Record 21,88 78,13 

57 8 65 Gente 87,69 12,31 

 

 

Gráfico 2b - Produção Editorial por Subárea de Autores Nacionais 
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1.5.5. Considerações Sobre o Setor Editorial Brasileiro 
 

 Segundo dados tabulados e apresentados nos gráficos 1a e 1b, onde 

analisam-se a produção editorial total na área de Administração – conforme 

informações obtidas sobre as editoras aqui relacionadas – encontra-se um total de 

1316 publicações, no período 2000/2005, incluindo-se títulos novos e novas edições 

de obras já publicadas.  Desse total, 669 títulos (51%) foram de textos de autores 

nacionais e 647 (49%) de obras traduzidas, portanto, uma pequena vantagem da 

publicação de autores nacionais sobre as traduções no período. 

  

Dessa produção total, no Gráfico 3v verifica-se maior porcentual de obras de 

autores nacionais no período publicadas pela Editora Atlas, com 283 títulos (91%), 

contra 28 (9%) títulos traduzidos; seguida de perto pela Editora Saraiva, com 65 

títulos (85,53%) de nacionais contra 11 (14,47%) de traduções.  Ambas estão no 

grupo de organizações nacionais e, embora com porcentuais próximos quando ao 

índice de nacionalização de suas produções, apresentam diferenças acentuadas no 

volume absoluto de suas produções em quantidades de títulos.  

  

Dentro do grupo de editoras internacionalizadas, o maior porcentual de 

publicações de autoria nacional foi da Thomson Pioneira, com 41 títulos (70,69%) 

contra 17 traduções (29,31%), possivelmente por reimpressões de obras lançadas 
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originalmente antes da internacionalização. No mesmo grupo (internacionalizadas), 

o menor porcentual de publicações de autores nacionais ficou com a 

Elsevier/Campus, com 100 títulos (28,01%) contra 257 títulos traduzidos (71,99%).  

Ainda nesse grupo, identifica-se a Editora Elsevier/Campus como a que publicou a 

maior quantidade de títulos de autores nacionais (100), ainda que apresente os 

índices porcentuais acima e, curiosamente, sendo a maior produção total na área no 

período. A Pearson, com o selo Pearson Makron, publicou a menor quantidade em 

números absolutos de títulos de autores nacionais, num total de 28 livros.  

 

No Gráfico 3 vê-se que, dentro da grande área de Administração, aquela que 

apresentou maior expressividade foi a que incluiu Administração Geral/Planejamento 

Estratégico e Comércio Exterior na mesma classificação, com um total de 404 títulos 

publicados (31%).  Desse número, 189 (47%) foram publicações de autores 

nacionais e 215 (53%) de obras traduzidas. Essa foi ainda a subárea que 

apresentou, respectivamente, os maiores volumes e índices de produção de autorias 

nacionais e traduções. A subárea que apresentou os menores índices foi a de 

Qualidade, com 11 títulos ou 0,1% do total verificado. Desses, 7, ou 64%, foram de 

autores nacionais contra 4 (36%) traduções. 

 

Constata-se então, dentro do grupo de editoras nacionais (Atlas, Bookman, 

Saraiva, Record e Gente), a ênfase na publicação de autores locais. As exceções 

ficam para Bookman, com 60,09% de sua linha editorial composta de títulos 

traduzidos, e para a Record, com índice de 78,13% de obras traduzidas. Entre as 

internacionalizadas, há uma predominância de textos traduzidos liderada pela 

Elsevier/Campus, com 71,99% de sua linha editorial. 

 

 

2. O RESGATE DO PROBLEMA CAUSADOR DA INVESTIGAÇÃO 
 

 Conforme procuramos demonstrar por meio dos diálogos entre os fatos que 

puderam ser caracterizados como causadores e construtores do paradigma do 

ensino de Administração no Brasil, os fatores inseridos no contexto da época não 

são os mesmos que orientam os rumos de nossa Educação Superior. 
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Inegavelmente, o fator econômico ainda prevalece. Entretanto, vimos também que é 

oportuna a busca de condições que nos permitam, definitivamente, transformar o 

processo educacional-formador, no caminho que construa o cidadão, não o servidor 

técnico. 

  

A relação entre os fatores econômicos, políticos e educacionais ainda é, e 

deverá permanecer forte. Como estudantes de Administração, não podemos 

entender nossa formação como imprópria para os tempos atuais, mas simplesmente 

carente de adequação para esses tempos. Porém, passadas tantas décadas ainda 

não tivemos desempenho – como nação – que nos permitisse estar entre as 

grandes potências econômicas e cuja posição nos levaria a uma melhor organização 

para proporcionar-nos melhores Índices de Desenvolvimento Humano. 

 

As Teorias Científicas que preconizavam a produção como foco e o lucro 

como meta não atenderam à justa distribuição da renda. Muito pelo contrário. Por 

que, então, perder a oportunidade de reconstrução? Um novo paradigma que 

conduza a almejada formação cidadã? 

  

Ao resgatar tal problemática abre-se a discussão para novas propostas. 

Novos trabalhos que complementem ou aprofundem o tema, que ampliem os 

diálogos. Não há ganho sem dor, é sabido. Só que tivemos longos períodos de dor  

com poucos ganhos e isso é simples de ser constatado em qualquer documento, 

científico ou popular, acerca das condições do povo brasileiro.  

  

O acesso ao Ensino Superior no Brasil está sendo bastante ampliado, quer 

por meio de cursos presenciais ou a distância. Isso, sem dúvida, representará mais 

e mais profissionais disputando as poucas vagas disponíveis nas grandes empresas. 

Enquanto isso, as organizações do Terceiro Setor e as cooperati vas deveriam 

permanecer com gestão deficiente por não contar com um preparo de seus 

trabalhadores? Poder-se-ia dizer que os atuais cursos também se preocupam com 

essa formação – como consta em programas e projetos pedagógicos das muitas IES 

que seus cursos são voltados para as necessidades regionais. Entretanto é fácil 

constatar a padronização desses cursos, de norte a sul, de leste a oeste, em nosso 
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país. Até onde eles (os cursos) realmente estão preocupados com as necessidades 

das comunidades às quais estão relacionados? 

 Por fim, há a questão da participação do autor nacional como contribuinte de 

uma formação universitária distorcida e que insiste em assim permanecer. Por um 

lado as IES permanecendo com seus programas de origem estranha, com objetivos 

inadequados à realidade contemporânea – que apresenta, como vimos, outra 

estrutura socioeconômica hoje. Por outro, as empresas do setor editorial que 

preocupadas com a realização de suas metas – determinadas por suas matrizes 

internacionais – oferecem pouca abertura aos nossos pesquisadores, potenciais 

autores. Diga-se, entretanto, que por força da imposição do cumprimento de 

objetivos acadêmicos, muitos dos pesquisadores desenvolvem seus trabalhos que 

pouco tem de aplicação didática – razão pela qual as editoras apresentam muitas 

barreiras para publicação. Suas metas são comerciais e, como tal, devem prever o 

lançamento de produtos vendáveis. Numa grande proporção, as negativas em 

publicar os originais não são devidas à qualidade do material propriamente, mas à 

inadequação comercial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 As transformações que vêem acontecendo podem ser sentidas – mais do que 

vistas – em todo o mundo.  O Brasil, até mesmo por ter sido durante décadas o 

campo de produção da grande indústria mundial, sofre as conseqüências de todas 

essas mudanças que, se no início representaram a necessidade do surgimento de 

instituições que viessem lhe proporcionar profissionais capacitados, recebe hoje a 

pressão contrária causada por uma transferência de capitais que movimentam os 

fatores de produção, segundo assim desejam os investidores.  

  

Além da grande movimentação que essas grandes indústrias promovem, ao 

sabor do crescimento ou da diminuição dos mercados e, conseqüentemente, de 

suas demandas, os processos de inovação da tecnologia transfiguram 

completamente as esperanças para as pessoas que, em busca de oportunidades de 

crescimento profissional, procuram formação em nível superior. As grandes 

indústrias, aquelas que aqui se instalaram com o objetivo de atender aos projetos de 

substituição das importações, proporcionando empregos em massa e mantendo 

nossas reservas equilibradas, têm facilitado sua movimentação física ou virtual como 

lhes convém. Não há um projeto social perene. A visão tem sido a de favorecer a 

implantação de projetos e nela a concessão de todos os benefícios para sua 

realização, porém não para sua existência.  

  

O Paradigma do Ensino de Administração, base para a discussão da presente 

pesquisa, certamente foi base para a implantação dessa categoria nas mais diversas 

origens em muitos países. No nosso caso, tendo como base o ensino nas 

universidades norte-americanas, sem dúvida foi – e é - de grande valia para o 

desenvolvimento do conhecimento necessário na condução das mais diversas 

empresas que, desde a época da implantação dos programas de industrialização 

pelos pioneiros brasileiros, chegam aos dias atuais. A sociedade por sua  vez, 

desmobilizada e mal representada como é, resigna-se às queixas e às 

conseqüências dessa perversidade. Haja vista a condição de ser um dos países 

onde se apresentam os maiores índices de empreendedorismo, contrapondo com os 
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maiores índices de mortalidade de empresas. O desemprego, muitas vezes levando 

a um investimento inadequado das verbas rescisórias dos vínculos de trabalho 

formal, é uma das razões para esse alto índice e não uma qualificação profissional 

que permita entender seu empreendimento. 

  

Nesse desarranjo generalizado, porém, tem surgido alternativas que vem se 

apresentando como verdadeiras oportunidades para jovens e adultos que saem dos 

bancos universitários em busca de colocação. As Organizações Não-

Governamentais (ONGs), as Cooperativas e demais organizações que fazem parte 

da Economia Solidária podem tornar-se caminhos, senão soluções, para aplicação 

de conhecimentos apreendidos ao longo de seus cursos.  O que podemos constatar 

é que não são mais as grandes empresas tradicionais que demandam – ou que têm 

como parte de seus projetos – as massas trabalhadoras. Muito pelo contrário, as 

metas, sempre que puderem ser mais e mais intensificadas, é substituir mão-de-obra 

por tecnologia. O agravante da acumulação do sistema neoliberal leva-nos a 

entender que as novas estruturas produtivas podem representar uma importante 

proposta para a qual as IES devem direcionar esforços visando a preparação dos 

profissionais. Há várias instituições já envolvidas com projetos colaborativos, porém 

com a necessidade do redirecionamento da formação do administrador. 

Acentuadamente, faz-se necessária a reavaliação dos programas de ensino, seus 

conteúdos e suas formas.  

  

Nesse sentido, propomos essa desconstrução do paradigma do ensino de 

Administração. Diante do paradigma constituído ao longo das décadas de ensino de 

Administração, a proposta é de um novo diálogo entre as razões que levam a 

existência de um curso que busca – essencialmente – inserir novos profissionais no 

mercado de trabalho. A análise sobre os pilares da Economia, da Política e da 

Educação deve prevalecer. Considera-se ainda que esses sejam os eixos que 

sustentam a existência do ensino de Administração. São as mudanças havidas – e 

em curso - que exigem essa reformulação, de novas posturas diante das atuais 

demandas.  

  

Dentro dessa visão que reconsidere as novas estruturas sócio-econômicas, 

cabe propor uma nova interpretação para o papel do ser humano e da própria 
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Educação na sociedade: o ser humano e seu real valor no processo de produção e 

de sustentabilidade dos recursos do planeta e a Educação como verdadeiro fator de 

desenvolvimento e de crescimento dessa consciência, e não como um mero “fator 

de produção” a serviço da acumulação e da concentração da renda.  

  

É de suma importância o entendimento de que a proposta não é a de 

destruição do curso de Administração, como infelizmente é interpretada inicialmente 

na leitura do presente trabalho. Não é comum a proposta da desconstrução como 

Método de pesquisa. Por isso sua leitura pode, inicialmente, causar certo impacto. 

Nossa proposta é o dialogar das idéias que visa, sem dúvida, sugerir uma efetiva 

mudança: possibilitar aos estudantes de Administração a percepção das 

potencialidades das novas estruturas organizacionais como oportunidades de 

trabalho e às instituições, alterar seus programas de ensino e suas grades 

curriculares – mais uma vez – de acordo com a demanda dessas novas estruturas. 

Trazer a realidade do entorno da instituição, por exemplo, para dentro da sala de 

aula, saindo de seus limites físicos e se inserindo no cotidiano, para nessa 

correlação construir o conhecimento no campo da Administração. Ao cartesianismo 

das muitas outras propostas quantitativas, já que elas certamente haverão de surgir, 

deixemos as próximas etapas das pesquisas que aqui ficam como sugestão para 

futuros trabalhos.  
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