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RESUMO 

A dissertação de mestrado desenvolvida está adequada com a linha de pesquisa do 
Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional denominada Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas, pois abordou a expansão do ensino superior, 
especialmente o curso de Administração, como elemento propulsor do 
desenvolvimento regional de Ribeirão Preto, oferecido principalmente por atores da 
iniciativa privada. Por conseguinte, essa expansão poderá promover o bem-estar 
social nas dimensões econômicas, sociais e culturais da sociedade, tendo como 
premissa que a educação é a base para o desenvolvimento de qualquer cultura e 
sociedade. O interesse pelo desenvolvimento dessa pesquisa surgiu a partir da 
constatação de dados oficiais apresentados pelo Ministério da Educação quanto à 
quantidade de Instituições de Ensino Superior credenciadas e atuantes na cidade de 
Ribeirão Preto no período dos anos de 2000 a 2010, principalmente a quantidade de 
cursos de Administração. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi verificar se o 
crescimento do Ensino Superior e, consequentemente, a oferta de cursos de 
Administração influenciou positivamente ou negativamente o índice de 
empregabilidade dos egressos do referido curso. A investigação e a fundamentação 
teórica estão em Darcy Ribeiro (1978), Valdemar Sguissardi, (2009), Cipriano Carlos 
Luckesi (2004), Carlos Osmar Bertero (2006), Luiz Antônio Cunha (2007) e Sinopses 
Estatísticas do Ensino Superior do INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, (2012), no tocante aos conceitos e fundamentações 
acerca do cenário histórico e presente do Ensino Superior no Brasil e, 
especificamente, em Ribeirão Preto. A metodologia que permeou a pesquisa, 
primeiramente, fez uma abordagem bibliográfica, em que se discutiu a história do 
Ensino Superior no Brasil, a sua expansão na última década, a história da criação do 
curso de Administração, sua expansão e massificaçãoe os reflexos desse panorama 
no atual nível de empregabilidade dos egressos de Administração, denominados 
administradores ou gestores. Em um segundo momento, foi aplicado um 
questionário a profissionais formados em Administração procedentes de IES de 
Ribeirão Preto. A análise dos dados coletados foi realizada por meio de pesquisa 
qualitativa e não probabilística. O questionário foi elaborado e aplicado. Foram 
criadas cinco categorias de análise na visão dos sujeitos da pesquisa e interpretadas 
fazendo, assim, a triangulação com os referenciais teóricos. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Administração. Empregabilidade. Expansão. 

Massificação. Egressos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This master degree dissertation was developed with adequate research line of the 
Master Course in Regional Development called Social Development and Public 
Policy, as it has analyzed the expansion of higher education, especially the Business 
Administration course, as an engine of regional development of Ribeirão Preto, 
offered mainly by private companies. Therefore, this expansion can promote social 
welfare within economic, social and cultural aspects of society, with the premise that 
education is the basis for the development of any society and culture. Interest in the 
development of this research came from the observation of official data presented by 
the Ministry of Education related to the amount of Higher Education Institutions 
accredited and active in the city of Ribeirão Preto during the years 2000 to 2010, 
mainly the amount of Business Administration courses. Accordingly the objective of 
this study was to determine whether the growth of higher education and thus the 
provision of courses of Business Administration influenced positively or negatively 
the rate of employability of the graduates of that course. The research and theoretical 
foundations are in Darcy Ribeiro (1978), Valdemar Sguissardi, (2009), Carlos 
Cipriano Luckesi (2004), Carlos Osmar Bertero (2006), Luiz Antonio Cunha (2007) 
and the Higher Education Statistics Abstracts of INEP - National Educational Institute 
of Studies and Research Anísio Teixeira, (2012), concerning the concepts and 
foundations about the past and present scenario of higher education in Brazil, 
specifically in Ribeirão Preto. The methodology that permeated the research first 
made a bibliographic approach, in which it was discussed the history of higher 
education in Brazil, its expansion over the last decade, the story of the course of 
Business Administration course creation, its expansion, massification and reflexes of 
this panorama on the current level of employability of Business Administration course 
graduates, called administrators or managers. In a second phase, a questionnaire 
was administered to graduates in Administration coming from HEI in Ribeirão Preto. 
The data analysis was conducted through qualitative research and not probabilistic. 
The questionnaire was developed and administered. Five categories were created, 
analyzing the interviewee’s view, the data was interpreted and so formatting the 
theoretical triangulation. 
 

 
Keywords: High Education; Business Management; Employability; Expansion; 

Populatization; Graduates 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa denominada “formação universitária do administrador: um estudo 

do crescimento e desenvolvimento dos cursos de Administração, em Instituições de 

Ensino Superior Privadas, em Ribeirão Preto no período de 2000 a 2010 e a 

percepção de seus egressos” é a tentativa de responder a uma inquietação 

científica referente à linha de pesquisa de Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas do curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Primeiramente se 

reconhece a importância do Ensino Superior na produção da ciência, no processo 

de inovação tecnológica e na formação de recursos humanos. O progresso da 

sociedade no campo social, econômico e cultural, o avanço e aprofundamento da 

democracia, a melhor distribuição de renda, a qualidade da empregabilidade têm 

na educação um dos pilares de sustentação. 

Em razão disso, a pesquisa avança na abordagem histórica da expansão do 

Ensino Superior como elemento propulsor do desenvolvimento da sociedade, em 

especial na cidade de Ribeirão Preto, tendo como recorte teórico a massificação do 

curso de Administração no processo de expansão do Ensino Superior e o recorte 

temporal dos anos de 2000 a 2010. E, consequentemente, a questão que se 

pretende responder é qual a influência e qual é a qualidade de empregabilidade 

dos egressos dos cursos de Administração massificados pela grande expansão do 

Ensino Superior. 

No primeiro capítulo se apresenta a perspectiva dialética como abordagem 

empregada na pesquisa. A pesquisa se define como qualitativa e a riqueza dos 

dados quantitativos são elementos auxiliares às interpretações e no diálogo com os 

autores. O instrumento de coleta se utilizou de um questionário aplicado aos 

egressos do curso de Administração das diversas IES de Ribeirão Preto. 

No segundo capítulo apresenta-se a origem da criação do Ensino Superior no 

Brasil a partir dos diversos contextos sociais, históricos e econômicos que se 

despojam com a imersão na história de nossa sociedade. Como também se discute 

a história da criação do curso de Administração no Brasil, o modelo implantado e a 

sua consequente massificação dentro de uma agenda desenvolvimentista e 

posteriormente neoliberal. 
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No terceiro capítulo analisa-se a formação do Administrador em Ribeirão 

Preto, levando em consideração as críticas da presente formação massificada 

oferecida pelas IES presentes no cenário do Ensino Superior. 

No quarto capítulo se discute a questão da empregabilidade em Ribeirão 

Preto em contraste com a formação universitária na área da Administração, 

considerando o conceito de empregabilidade e a recente discussão sobre o 

chamado “apagão de mão de obra qualificada”, como também a oferta do Ensino 

Superior noturno. No referido capítulo se define o perfil do sujeito da pesquisa. 

No quinto capítulo se faz a análise das categorias criadas a partir do 

instrumento de pesquisa, o questionário. É nesse momento que se analisou os 

cursos de Administração para os sujeitos da pesquisa; se aprofunda no tema da 

empregabilidade e mercado de trabalho na visão dos sujeitos; se identifica outras 

atividades realizadas; se demonstra e analisa a qualidade dos cursos de 

Administração e como última categoria a ser analisada se discute a influência dos 

cursos de Administração para o Desenvolvimento Social e Econômico sempre na 

perspectiva do sujeito da pesquisa. 

 O objetivo geral da pesquisa foi investigar a expansão do ensino superior em 

Ribeirão Preto no período dos anos de 2000 a 2010 como também o crescimento e 

massificação do curso de Administração e a influência no processo de 

empregabilidade de seus egressos. Os objetivos específicos foram: compreender a 

história da expansão do ensino superior no Brasil, no Estado de São Paulo e na 

cidade de Ribeirão Preto; identificar a história da implantação dos Cursos de 

Administração no Brasil e na cidade de Ribeirão Preto; identificar o impacto do 

crescimento do ensino superior e do curso de Administração em Ribeirão Preto; 

descrever os aspectos desenvolvidos na empregabilidade dos administradores e o 

reflexo no desenvolvimento social e econômico de Ribeirão Preto; identificar quais 

são os níveis de atividades profissionais que os administradores alcançam dentro de 

uma visão de carreira na área de Administração. 
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1 METODOLOGIAS 

 

O método de abordagem empregado é a perspectiva dialética, pois é 

imperativa a discussão da relação educação e práticas sociais. 

Os principais resultados da pesquisa indicam que a expansão do Ensino 

Superior no Brasil e a massificação do curso de Administração através da sua 

proliferação têm gerado um perfil de profissional desqualificado não garantindo 

assim a sua melhor performance de empregabilidade, gerando uma relação 

perversa de trabalho e de condições de exercício profissional nas diversas áreas nas 

empresas empregadoras. 

A pesquisa se debruça sobre a expansão do Ensino Superior e a sua 

mercantilização, isto é, numa direção neoliberalista na questão específica da 

massificação dos cursos de Administração como um produto ou mercadoria das 

empresas educacionais denominadas Instituições de Ensino Superior privadas. 

Discutir a massificação do Ensino de Administração como produto consumido 

por sujeitos (administradores) num período de 2000 a 2010, na cidade de Ribeirão 

Preto exige a localização da relação sujeito-objeto como questão essencial. 

Essa questão essencial pode ser compreendida a partir de diferentes 

abordagens, porém a dialética tende a apresentar-se mais adequadamente pela 

exigência e aprofundamento das questões referentes ao aspecto de mercantilização 

do Ensino Superior e a massificação do curso de Administração transformando-o em 

um produto que ao ser consumido gera um profissional alienado das suas condições 

de trabalho e das suas potencialidades enquanto ser humano. Assim, afirma-se: 

Para que a educação seja um instrumento do processo de humanização, o 
trabalho deve aparecer como princípio educativo. Isto quer dizer que a 
educação não pode estar voltada para o trabalho de forma a responder às 
necessidades adaptativas, funcionais, de treinamento e domesticação do 
trabalhador, exigidas em diferentes graus, pelo mundo do trabalho na 
sociedade moderna, mas sim que a educação pode ter como preocupação 
fundamental o trabalho em sua forma mais ampla. Analisar o processo 
educacional a partir das reflexões empírico-teóricas para compreendê-lo em 
sua concretude, significa refletir sobre as contradições da organização do 
trabalho em nossa sociedade, sobre as possibilidades de superação de 
suas condições adversas e empreender, no interior do processo educativo, 
ações que contribuam para a humanização plena do conjunto dos homens 
em sociedade. (FRANÇA, s/d, p. 5-6). 

 

A compreensão da relação sujeito-objeto é a tentativa de aproximar-se do 

entendimento de como o ser humano se relaciona com as coisas, com a natureza e 
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com a vida. E, inevitavelmente, afirmar a impossibilidade de separação sujeito-

objeto. 

 A perspectiva do método materialismo-histórico-dialético dará à pesquisa o 

caminho da análise do mundo do trabalho e as suas contradições com a história do 

Ensino Superior e com o que ela produz, como afirma Triviños (2006, p. 51): 

O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a 
tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os 
fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Por um lado, o 
materialismo dialético tem uma longa tradição na filosofia materialista e, por 
outro, que é também antiga concepção na evolução das ideias, baseia-se 
numa interpretação dialética do mundo. Ambas as raízes do pensar humano 
se unem para constituir, no materialismo dialético, uma concepção científica 
da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade.  

 

A pesquisa por se tratar de um universo histórico de práticas sociais, onde 

especificamente essas práticas sociais se restringem a análise da origem do Ensino 

Superior no Brasil, a sua expansão, a massificação do curso de Administração e a 

sua relação com a qualidade da empregabilidade dos sujeitos, a dialética é a melhor 

forma de tentar explicitar as contradições e os movimentos que delinearam o 

decorrer da pesquisa e, consequentemente, o aspecto relativo e transitório da 

síntese alcançada como respostas às questões da pesquisa. 

De maneira muito geral, pode-se dizer que a concepção materialista 
apresenta três características importantes. A primeira delas é a da 
materialidade do mundo, isto é, todos os fenômenos, objetos e processos 
que se realizam na realidade são materiais, que todos eles são, 
simplesmente, aspectos diferentes da matéria em movimento. A segunda 
peculiaridade do materialismo ressalta que a matéria é anterior à 
consciência. Isto significa reconhecer que a consciência é um reflexo da 
matéria, que esta existe objetivamente, que se constitui numa realidade 
objetiva. E, por último, [o] materialismo afirma que o mundo é conhecível. 
Esta fé na possibilidade que tem o homem de conhecer a realidade se 
desenvolve gradualmente. No começo, apenas o homem pode distinguir o 
objeto, fenômeno ou processo por sua qualidade. Só depois de um 
processo que pode levar milhares de anos, séculos, meses ou diferentes 
dimensões de duração, o homem é capaz de conhecer os aspectos 
quantitativos, a essência, a causa etc. do objeto. (TRIVIÑOS, 2006, p. 54). 

 

 

1.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa se caracteriza por uma abordagem qualitativa, pois a investigação 

não se limita em ler dados estatísticos extraídos do instrumento de coleta que foi um 

questionário para os sujeitos formados em Administração procedentes de IES 

privadas da cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Entretanto a pesquisa 

vem estabelecer que exista entre os fenômenos, como Ensino Superior, sua 
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expansão, a massificação do curso de Administração, o baixo nível de 

empregabilidade dos egressos em Administração, relações estatisticamente 

significativas ou não, “verificar empiricamente suas hipóteses ou determinar que elas 

foram rejeitadas” (TRIVIÑOS, 2006, p. 118). 

A estatística nessa pesquisa foi um elemento auxiliar, pois trouxe dados de 

uma realidade material que ajudaram no olhar dialético das contradições inerentes 

aos contextos sociais, políticos e culturais estudados e os sujeitos produtores de si 

mesmos e dos contextos. Assim refere-se Triviños (2006, p. 118): 

Os investigadores pouco experientes, especialmente, que transformam a 
estatística num instrumento fundamental de sua busca, quando ela 
realmente deveria ser um elemento auxiliar do pesquisador, desperdiçam 
um material hipoteticamente importante. E terminam seu estudo onde, 
verdadeiramente, deveriam começar.  

 

A pesquisa, ao tentar compreender a história da expansão do Ensino Superior 

no Brasil, no Estado de São Paulo e na cidade de Ribeirão Preto, identifica a história 

da implantação dos cursos de Administração no Brasil e na cidade de Ribeirão Preto 

dentro de uma relação contextual de múltiplos interesses sendo o maior o da 

mercantilização. Ou seja, a transformação de uma área de saber em um produto 

com vários níveis de qualidade e consumido por sujeitos das diversas camadas 

sociais, como também ao propor identificar o nível do crescimento do Ensino 

Superior e do curso de Administração em seus aspectos quantitativos e qualitativos 

e a empregabilidade gerada por eles aos formados em Administração. Pretende não 

somente demonstrar dados estatísticos que se esgotam em si pelo movimento 

acelerado das mudanças que ocorrem nesses contextos e sim interpretar 

qualitativamente as práticas sociais e apontar possíveis intervenções. Conforme 

Triviños (2006, p. 120): 

Alguns autores entendem a pesquisa qualitativa como uma expressão 
genérica. Isto significa, por um lado, que ela compreende atividades de 
investigação que podem ser denominadas específicas. E, por outro, que 
todas elas podem ser caracterizadas por traços comuns. Esta é uma ideia 
fundamental que pode ajudar a ter uma visão mais clara do que pode 
chegar a realizar um pesquisador que tem por objetivo atingir uma 
interpretação da realidade do ângulo qualitativo.  

 

A riqueza dos dados estatísticos, do instrumento de pesquisa utilizado, tem 

significado quando interpretados do ângulo qualitativo gerando novas questões que 

poderão ser tratadas em artigos científicos e até mesmo na continuidade de uma 

pesquisa em nível de doutorado. 
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1.2  Instrumento de Coleta 

 

A pesquisa se utiliza de um questionário que foi aplicado aos egressos do 

curso de Administração das diversas IES que oferecem o curso de Administração, 

em Ribeirão Preto, na modalidade presencial. Esses egressos são considerados 

profissionais formados em Administração que atuam em diversos setores do 

mercado de trabalho.  

O questionário possui trinta e seis questões cujo objetivo é identificar a 

qualidade dos cursos de Administração oferecidos na cidade de Ribeirão Preto e as 

condições de empregabilidade criadas por eles. 

O questionário é realmente uma entrevista estruturada e “cumpre pelo menos 

duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um 

grupo social” (RICHARDSON, 1999, p. 189). 

No decorrer da pesquisa, o questionário foi elaborado com a intenção de 

trazer para a discussão elementos e dados estatísticos de relevância e capazes de 

contribuir para análise angular qualitativa. “É responsabilidade do pesquisador 

determinar o tamanho, a natureza e o conteúdo do questionário, de acordo com o 

problema pesquisado e respeitar o entrevistado como ser humano que pode possuir 

interesses e necessidades divergentes das do pesquisador” (RICHARDSON, 1999, 

p. 190). 

O questionário estruturado com trinta e seis questões destinadas aos 

administradores que abordaram o gênero; idade; estado civil; número de 

dependentes; renda individual mensal; renda familiar mensal; a influência na escolha 

do curso de Administração; a percepção ao final do curso de Administração; ano de 

conclusão do curso; se concluiu o curso em IES pública ou privada; Qual IES 

privada; qual modalidade presencial ou à distância; sobre o percurso percorrido da 

educação continuada; domínio de outro idioma; qual setor privado trabalha; porte da 

organização que trabalha; se possui registro profissional; se está desempregado e o 

porquê; posição funcional dentro da empresa; quantos anos trabalha no setor; 

quantas pessoas tem sob a sua subordinação; qual área funcional se dedica a maior 

parte do tempo; quais conhecimentos específicos o curso que foi realizado de 

Administração lhe proporcionou; Quais competências foram construídas; quais 
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habilidades; Quais atitudes; características predominantes na identidade do 

administrador que o diferencia dos demais profissionais; quais são as melhores 

perspectivas em relação ao mercado de trabalho para o administrador. 

O referido questionário foi encaminhado a vinte e cinco empresas, de Ribeirão 

Preto, dos seguimentos da indústria, dos serviços e do comércio, abrangendo seis 

indústrias, quatro distribuidoras, dois bancos, duas empresas de serviços na área de 

comercio exterior, três shoppings Centers, duas concessionárias de automóveis, um 

hospital, uma usina de açúcar e álcool, uma transportadora (logística), um hotel, um 

supermercado e a Petrobrás. Conforme podem ser vistas no Apêndice B. 

As empresas foram escolhidas através de um critério levando em 

consideração a diversidade de setores na área da indústria, serviços e distribuição, 

setores esses ocupados por profissionais formados em Administração.  

Foi utilizada uma logística de distribuição do questionário aos funcionários 

formados em Administração e, preferencialmente, procedentes dos cursos de 

Administração oferecidos pelas IES privadas de Ribeirão Preto. O contato foi feito 

com cada empresa através do setor ou departamento de Recursos Humanos e 

solicitado, pelo pesquisador,que o questionário fosse enviado aos funcionários 

formados em Administração. 

O questionário foi elaborado para coletar as informações via internet e foi 

desenvolvido um sistema utilizando as linguagens HTML e PHP. O usuário 

respondeu as questões podendo, em algumas questões assinalar mais de uma 

resposta. Essas informações foram enviadas a um banco de dados MySQL e 

hospedadas no site e link http://www.fatece.edu.br/questionario/index.php.  

Depois de armazenadas, as informações puderam ser acessadas através de 

relatórios no formato: xls (planilha do excel) e foram trabalhadas conforme o 

desenvolvimento da pesquisa. 

As respostas do questionário foram tratadas com o objetivo de identificar a 

qualidade dos cursos de Administração e níveis de empregabilidade e não é objeto 

da pesquisa o aprofundamento da tipologia das empresas, portanto a escolha das 

empresas foi aleatória. Como também os entrevistados foram considerados 

aleatórios. 

Foi realizado um pré-teste com os egressos do curso de Administração do 

ano de 2011, da IES FATECE – Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação de 

Pirassununga, assim como com os funcionários da mesma IES formados em 

http://www.fatece.edu.br/questionario/index.php
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Administração com o objetivo de “revisar e direcionar aspectos da investigação” 

(RICHARDSON, 1999, p. 202). Portanto o pré-teste foi aplicado em sujeitos com as 

mesmas características da população-alvo da pesquisa. E aprofunda Richardson 

(1999, p. 204): 

Em geral, o pré-teste é um momento muito útil para revisar o processo de 
pesquisa, que não deve ser aproveitado para fazer do questionário um 
instrumento de monopolização do saber. Existem pesquisadores que, 
acreditando conhecer muito bem as caraterísticas de uma população, 
planejam todo o trabalho, inclusive os instrumentos de coleta, sem uma 
discussão inicial com representantes dessa população. Assim, utilizam o 
pré-teste para “traduzir” na linguagem da população suas ideias, sem se 
preocuparem com os interesses e necessidades das pessoas.   

 

O Instrumento de coleta, o questionário, foi discutido com o orientador dessa 

pesquisa, assim como com alguns profissionais que tem representatividade na área 

da Administração, como: o coordenador do Curso de Administração da Faculdade 

FATECE de Pirassununga, com diretores da mesma IES, formados em 

Administração, com dois empresários formados em Administração da cidade de 

Ribeirão Preto e dois empresários da cidade de Campinas, também formados em 

Administração. 

Tentou-se contribuir com o diálogo entre pesquisador e pesquisado, na 

perspectiva de que ambos experimentassem nesse conjunto um processo de 

aprendizagem. 

Na fase de qualificação houve a sugestão por parte da banca examinadora de 

identificar o perfil do sujeito da pesquisa através do aprofundamento dos resultados 

das questões 1 a 6 do questionário. Assim o tema foi tratado no capítulo quatro que 

discute a empregabilidade em Ribeirão Preto em contraste com a formação 

universitária na área de Administração. Como também criar categorias de análise 

levando em consideração as demais questões do instrumento de coleta, tendo em 

vista os objetivos propostos na pesquisa. 

Foram criadas cinco categorias: 

Categoria 1: Os cursos de Administração. 

Foram agrupadas as questões de 7 a 16 e 21 a 23. 

Categoria 2: Empregabilidade e Mercado de Trabalho. 

As questões agrupadas foram 17 a 20 e 24 a 27. 

Categoria 3: Outras atividades realizadas. 

As questões agrupadas foram 28 e 29. 

Categoria 4: Qualidade dos Cursos de Administração. 
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As questões agrupadas foram 30 a 35. 

Categoria 5: Influência dos Cursos de Administração para o desenvolvimento 

social e econômico. 

Questão 36. 

Todas as questões foram tratadas e tabuladas estatisticamente gerando 

assim gráficos individualizados, conforme constam nos apêndices. E as categorias 

foram analisadas na perspectiva qualitativa como um capítulo específico do trabalho. 
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2 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E A HISTÓRIA DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 

O Ensino Superior é tratado como processo da produção da complexa 

Instituição de Ensino Superior, cuja sigla, atualmente, se denomina IES e é 

composta por Faculdades, Institutos, Centros Universitários e Universidades, na 

esfera pública e privada. Para se compreender melhor o Ensino Superior como 

processo da produção das IES é necessário resgatar a história dessas Instituições 

no cenário brasileiro. 

 O lócus originário do Ensino Superior são as escolas antigas dos gregos, 

romanos, estóicos e outros. A Baixa Idade Média, compreendida entre os séculos XI 

e XIV é a linha do tempo que marca o início das suas atividades na Europa. Esse 

período foi marcado pela forte crise do modelo feudal e de tantas outras crises 

sociais, políticas e econômicas, assim essas crises influenciaram muito a trajetória 

da constituição das Instituições de Ensino Superior. Porém, há um fator marcante 

que dá um direcionamento explícito ao percurso das Instituições de Ensino que é 

servir aos interesses dos burgueses diante das atividades comerciais e econômicas 

que começavam a se desenvolver. 

 As mais antigas Instituições de Ensino Superior na Europa, denominadas 

como Universidades por Dirceu Benincá (2011, p. 32) são:  

Entre as mais antigas universidades da Europa, estão: Bolonha (Itália, 
1088); Oxford (Inglaterra, 1096); Paris (França, 1170); Moderna (Itália, 
1175); Cambridge (Inglaterra, 1209); Salamanca (Espanha, 1218); 
Montpellier (França, 1220); Pádua (Itália, 1222); Nápoles (Itália, 1224); 
Toulouse (França, 1229); Siena, (Itália, 1240), Múrcia (Espanha, 1272); 
Coimbra (Portugal, 1290); Complutense de Madrid (Espanha, 1203); Praga 

(República Checa, 1348); e Viena (Áustria, 1365). 
  

Nas Américas, a partir dos períodos de colonizações surgiram as 

Universidades do Peru, em Lima denominada Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, em 1551; a Universidad Nacional Autónoma do México, na Cidade do 

México em 1551; a Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina, em 1613; 

Harvard, em Boston, Estados Unidos, em 1636; Yale, Estados Unidos, em 1701; e 

Princeton, Nova Jersey, Estados Unidos, em 1746. 

O estudo e a análise da gênese e do desenvolvimento do ensino superior no 

Brasil demandam um olhar imbricado com a história político-econômica, como 

também a constituição da sociedade brasileira. Para tanto se faz necessário transitar 
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pelo ensino superior na Colônia, no Império, na Primeira República, na Era Vargas, 

a República Populista, o Golpe de 1964, década de 1980 (período de 

redemocratização) e década de 1990, com o Governo de FHC com a culminância na 

década de 2000 com Luiz Inácio Lula da Silva até os dias atuais. 

O ensino superior na Colônia pode ser compreendido a partir de dois 

períodos: jesuítico e pombalino, pois tais períodos marcam a presença parcial do 

ensino superior no Brasil sob aspectos bem diversos. 

O período jesuítico é marcado pela chegada dos padres jesuítas ao Brasil em 

1549 que por mandato real tinham a missão de trabalhar na conversão dos 

indígenas, porém o trabalho com a fundação de colégios assumiu um grau de 

importância histórico. Os colégios jesuíticos seguiam normas padronizadas 

denominadas de Ratio Studiorum, como comenta Cunha (2007, p. 27): 

Esse tratado previa um currículo único para os estudos escolares dividido 
em dois graus, supondo o domínio das técnicas elementares da leitura, da 
escrita e cálculo: os studia inferiora, correspondentes, grosso modo, ao 
atual ensino secundário, e os studia superiora, correspondentes aos 
estudos universitários. 

 

O Curso de Filosofia e Teologia eram os cursos considerados superiores, 

sendo que o primeiro conferia os graus de bacharel e de licenciado e o segundo de 

doutor. Dos dezessete colégios fundados pelos jesuítas no Brasil colônia, apenas 

oito ofereciam os cursos de Filosofia e Teologia. Porém, seguiam o mesmo plano 

pedagógico europeu e reproduziam o que podiam das universidades europeias. 

 Em 1759, os jesuítas foram expulsos do reino português e do Brasil colônia, 

pelo então ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês 

de Pombal, no reinado de D. José I. Esse ministro tinha como objetivo transformar 

Portugal numa metrópole capitalista nos moldes da Inglaterra e a presença dos 

jesuítas era um grande obstáculo. 

 Alguns colégios no Brasil passaram a ser dirigidos por outras ordens 

religiosas e outros foram usados para o funcionamento de aulas de anatomia e de 

cirurgia criadas pelo príncipe regente em 1808, abrigando a Faculdade de Medicina.  

 O período pombalino foi marcado por três principais objetivos da nova política 

econômica, conforme cometa Cunha (2007, p. 41): 

Primeiro, o incentivo às manufaturas na Metrópole. Um desses incentivos foi 
a criação de reserva de mercado nas colônias, conseguida através da 
proibição das manufaturas que começavam a existir nas regiões das minas 
do Brasil, induzidas pela intensa urbanização, pelo aumento e distribuição 
de renda. Segundo, o incentivo à acumulação de capital público e privado, 
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pela concessão do privilégio do monopólio do comércio de certos bens a 
companhias formadas na metrópole e nas colônias. Terceiro, o objetivo que 
mais interessa a este texto, a substituição das ideologias orientada para 
uma nova sociedade capitalista.  
 

Por conseguinte, a expulsão dos jesuítas foi movida para se atingir esses 

objetivos, como também devido às transformações ideológicas, sendo o ponto de 

maior relevância a influência do Iluminismo que consistia na oposição da razão à 

religião revelada, abrindo espaço para o surgimento de novas doutrinas 

democráticas. Ressalta-se também que era possível que nos colégios jesuíticos se 

desenvolvia um discurso anticapitalista que atrapalhava o rumo que Pombal se 

propunha a dar a Portugal e à colônia. Segundo Fernando de Azevedo, com a 

expulsão dos jesuítas desmoronou-se completamente o aparelhamento da educação 

na colônia. 

No momento histórico, aproximadamente até 1808, os portugueses não 

permitiram a criação de nenhuma universidade brasileira, apesar dos esforços dos 

jesuítas. Estima-se que mais de 2.500 brasileiros foram diplomados na Europa. 

Segundo Benincá (2011, p. 32), “a coroa portuguesa impediu de forma sistemática o 

surgimento de universidades durante o período colonial. Sua política visava 

submeter às elites nativas ao monopólio educacional advindo de Coimbra.” 

Por conseguinte, no Brasil, a história da implantação das Escolas de Ensino 

Superior está ligada a vinda da corte portuguesa, principalmente com a permanência 

na colônia do rei D. João VI e pode-se afirmar que a partir desse momento se 

instituiu o Ensino Superior no Brasil. Luckesi (1998, p.34) aponta que “nascem as 

aulas régias, os cursos, as academias, em resposta às necessidades militares da 

Colônia, consequência da instalação da Corte no Rio de Janeiro”. 

As Escolas de Ensino Superior ou Faculdades nascem com a marca 

exclusivamente profissionalizante, ligadas às áreas da Medicina, da Engenharia e do 

Direito. A Faculdade de Medicina na Bahia, em 1808, é o resultado da evolução de 

cursos de anatomia, cirurgia e medicina; as Faculdades de Direito de São Paulo e 

Recife, em 1854, resultam, também, da evolução dos cursos de Direito; em 1874 

foram criadas a Escola Militar e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mostrando 

assim a separação entre os cursos civis e os militares. Por volta de 1900, em Ouro 

Preto, Minas Gerais, é criada a Escola de Engenharia. 

Somente em 1930 dá-se o início à transformação ou “arrumação” do Ensino 

Superior no Brasil, como denomina Cipriano Luckesi (1998, p.34): “O ajuntamento 
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de três ou mais Faculdades podia legalmente chamar-se de Universidade”. É nesse 

contexto que se fundam as Universidades de Minas Gerais em 1933 e a de São 

Paulo em 1934. 

Em 1935, com Anísio Teixeira, inicia-se um pensamento forte de se constituir 

uma universidade brasileira, não mais como agrupamento de faculdades, mas como 

um centro de debates livres de ideias, mas tal pensamento e discussão foram logo 

combatidos pela chegada da ditadura, com a implantação do Estado novo em 1937. 

Até 1960 continua-se com a denominação de Universidade como agrupamento de 

Faculdades, apesar de coexistir as ideias de Anísio Teixeira. E em seguida foram 

reerguidas pelo seu discípulo Darcy Ribeiro com a ajuda das bases intelectuais do 

país da referida época. Assim funda-se a Universidade de Brasília, como esperança 

de uma Universidade Brasileira, nascida a partir da reflexão nacional. Entretanto, 

mais uma vez a incipiente Universidade foi preterida pelo Golpe de 1964. 

As concepções de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro de construção da 

Universidade Brasileira, como centro de pesquisa e de debates livres, nascida para 

responder aos problemas nacionais passam a ser paradigmas em constante 

construção, mas nunca inteiramente construídos, mesmo após as conquistas 

políticas de democracia. Para Darcy Ribeiro, as Universidades aqui no Brasil, 

absorvem, aplicam e difundem o saber humano fruto da atividade intelectual dos 

grandes centros técnico-científicos das nações desenvolvidas. 

É com a Lei da Reforma Universitária, Lei 5.540-68, que se intensifica no 

cenário do Ensino Superior a prevalência do ensino superior privado, pois segundo 

Luckesi (2005, p. 29): 

A Lei 5.540-68 da Reforma Universitária diz com referência ao ensino 
Superior: Art. 1º - O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o 
desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profissionais 
de nível universitário. Art. 2º - O ensino superior indissociável da pesquisa 
será ministrado em Universidades e, excepcionalmente, em 
estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público 
ou privado. (os grifos são nossos) O que percebemos, na quase totalidade 
do ensino superior brasileiro é a paulatina inversão de valores: o terceiro 
objetivo se transformou, na prática, em preocupação primordial; o principal e 
primeiro objetivo da Lei, reforçado no Art. 2º, está desaparecendo das 
preocupações reais dos nossos ambientes universitários. O que se constata 
é um ensino sempre mais mercantilizado, de nível cada vez mais baixo, 
mesmo nas grandes Universidades públicas. 

 

A mobilização estudantil, em 1968, consegue do governo a criação do GT – 

Grupo de Trabalho, pelo Decreto nº 62.937, cujo objetivo era estudar, em caráter de 
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urgência, as medidas que o governo deveria tomar para a resolução da crise 

universitária. Entre as questões levantadas pelo relatório do GT se encontra o fato 

de que a universidade brasileira ainda permanece organizada sob a base das 

faculdades tradicionais e se revela inadequada para atender às necessidades do 

processo de desenvolvimento, que se intensificou na década de 1950. E como 

constata Fávero (2006, p. 33): “A respeito da expansão das Instituições de Ensino 

Superior, ressalta-se que ela ocorre por simples multiplicação de unidades, em vez 

de desdobramentos orgânicos”. E, continuando com a constatação de Fávero (2006, 

p.33) “A Universidade se expandiu, entretanto em seu cerne, permanece a mesma 

estrutura anacrônica a entravar o processo de desenvolvimento e os germes da 

inovação”.  

Outro momento muito relevante do Ensino Superior no Brasil, diz respeito aos 

oito anos de mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, pois foram 

nesses anos que a expansão do Ensino Superior, principalmente o Ensino Superior 

privado, chegou a números tão elevados, nunca vistos na história. Fala-se dos anos 

de 1995-2002. Como Cunha (2003, p. 38) apresenta: 

A proposta de governo do candidato FHC para seu primeiro mandato 
(Cardoso, 1994) foi elaborado por uma equipe coordenada pelo economista 
Paulo Renato de Souza, ex-secretário da Educação do Estado de São 
Paulo, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, naquele momento, 
técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Vitorioso o 
candidato e empossado FHC na Presidência da República, Paulo Renato de 
Souza foi nomeado ministro da Educação, cargo que ocupou de 1995 a 
2002, vale dizer, durante os dois mandatos do presidente. 

 

A Expansão do Ensino Superior nesse período histórico reflete a agenda 

neoliberal das agências financiadoras que estabeleciam metas a serem alcançadas 

pelo Brasil, como o Banco Mundial (BM), a Conferência Mundial sobre a Educação 

Superior (UNESCO/Paris/5-9/10/1998), o FMI, a FAO e a OMS. Por conseguinte, a 

expansão do Ensino Superior se deu pelo setor privado, onde no ano 2010 há um 

total de 2.377 IES.Desse número, 99 são instituições federais, 108 são estaduais, 71 

são municipais e 2099 são IES privadas. 

Pode-se constatar a evolução de matrículas no Ensino Superior no Brasil 

através da tabela 1 e do gráfico1: 
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Tabela 1: Evolução do número de matrículas no Ensino Superior 

 
Fonte: Censo da Educação Superior. Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação 

Superior de 2010. Outubro/2011, Brasília: Censup, INEP 

 

Gráfico 1: Evolução do número de matrículas no Ensino Superior – 2001-2010 

 

 
Fonte: Censo da Educação Superior. Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação 

Superior de 2010. Outubro/2011, Brasília: Censup, INEP. 
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O Ensino Superior continuou a sua expansão em larga escala também no 

Governo Lula, constatando-se, claramente, a continuidade da “avalanche neoliberal” 

e os modelos universitários de ocasião, como menciona Sguissardi (2009, p. 302):  

Serão os ventos e a avalanche neoliberais na economia, na reforma do 
Estado e na concepção do conhecimento e do ensino superior como bem 
privado, quase mercadoria, serviço educacional regulamentável no âmbito 
da Organização Mundial do Comércio, que irão condicionar nos últimos 
anos a nova configuração da universidade em nosso país e no exterior, 
também sob o ponto de vista dos modelos universitários. A drástica redução 
do financiamento público, a criação de fundações privadas no interior das 
IES públicas, entre outras formas de retirada do Estado da manutenção do 
setor, e a contenção na sua expansão, assim como o desenfreado processo 
de expansão da universidade privada, em especial a com fins lucrativos; o 
aumento da diferenciação institucional e a adoção de modelos gerenciais ou 
empresariais de Administração universitária são apenas algumas 
decorrências das profundas mudanças na economia pós-fordista e na 
organização do Estado pós-moderno ou pós-Estado do Bem-Estar. 

 

Pode-se constatar que no Período do Governo Lula, a expansão do Ensino 

Superior se deu pelo acentuado número de IES privadas, em todo o país. Conforme 

o gráfico abaixo demonstrado,na região Sudeste em 2001 havia 1.566.610 

matrículas em cursos superiores presenciais e em 2010 esse número foi para 

2.656.231. 

Gráfico 2: Distribuição e participação percentual de matrículas em cursos de 

graduação presenciais por Região Geográfica – 2001-2010 

 
Fonte: Censo da Educação Superior. Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação 

Superior de 2010. Outubro/2011, Brasília: Censup, INEP. 
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O governo Lula apregoou durante toda a campanha eleitoral a expansão das 

universidades federais, porém finalizou os seus mandatos tendo como parceira a 

iniciativa privada. Ela foi responsável pelo crescimento do ensino superior no 

período de 2003 a 2009. Dos seis milhões de jovens matriculados em IES, 75% 

estão em unidades pagas, isto é IES privadas.  

Um dado que deve ser mencionado que contribuiu para a expansão do 

Ensino Superior no governo Lula foi a criação do PROUNI – Programa Universidade 

para Todos, em 2005, tendo como mentor o Ministro da Educação Fernando 

Haddad, que compunha o governo e a pasta da educação na época. O PROUNI 

consiste em distribuição de bolsas, integrais e parciais, em IES privadas em troca de 

incentivos fiscais. Atualmente são oferecidas 748 mil bolsas. 

Entretanto, a meta de se ter 30% de jovens entre 18 e 24 anos nos cursos de 

graduação, fixada no Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2001, não se 

cumpriu no governo Lula. Hoje a taxa é inferior a 15%. 

Outro programa do Governo Lula que contribuiu para a expansão do Ensino 

Superior foi o REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

lançado em 2007. Segundo dados do Ministério da Educação – MEC houve um 

acréscimo de 60% no número de vagas entre 2003 a 2009. Em 2010, o Programa 

REUNI aplicou R$ 22 bilhões. 

A Educação a distância também contribuiu para a expansão do Ensino 

Superior. Dados do Censo do Ensino Superior apontou que no período de 2001 a 

2010, o número de estudantes matriculados em cursos superiores nessa modalidade 

cresceu 18 vezes, na sua maioria em IES privadas. O Gráfico 3, abaixo, demonstra 

que o maior número de matrículas é em cursos de Licenciaturas (45,8%), seguido de 

28% de matrículas em cursos de Bacharelado e em seguida 25% de matrículas em 

Cursos Superiores de Tecnologia. 
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Gráfico 3: Número de matrículas por modalidade de Ensino e grau acadêmico 

- Brasil 2010. 

 
 

Fonte: Censo da Educação Superior. Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação 
Superior de 2010. Outubro/2011, Brasília: Censup, INEP. 

 

Conforme o gráfico, as matrículas nos cursos de bacharelado, na modalidade 

presencial são de 72,6% em relação ao total de matrículas em cursos superiores. 

Dentre os cursos de bacharelado, o curso com o maior número de matrículas é o 

curso de Administração. Consequentemente representa um recorte considerável do 

resultado do trabalho das diversas IES no que diz respeito à produção formativa de 

profissionais preparados ou não para o mercado e para a sociedade. Destaca-se, 

portanto a necessidade de traçar o percurso histórico do curso de Administração, 

pois este é o objeto de estudo da referida pesquisa. 

O início da escolarização em Administração no interior das Universidades 

ocorre nos Estados Unidos ou na França. Na França é a École des Hautes Études 

Comerciales (HEC) e nos Estados Unidos é a Warton School, ou seja, ambas as 

Instituição de Ensino Superior reivindicam a iniciação das escolas de Administração 

ou negócios, aproximadamente no final do século XIX. 

Porém, foram nos Estados Unidos que as Escolas de Administração se 

instalaram nas Universidades, pois a resistência das seculares Universidades 

Europeias em relação à Educação em Administração só diminuiu após o final da 

Segunda Guerra Mundial. 

Primeiramente, nos Estados Unidos, as Business Schools originam-se através 

dos desdobramentos dos Departamentos de Economia e foram instaladas na 
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Graduate School, equiparando-se como cursos de pós-graduação (mestrado 

profissional). E após, se expandiu como curso de graduação de quatro anos e mais 

dois anos de pós-graduação em regime de tempo integral.  

Em seguida, passou-se a oferecer doutorados em Administração, Doctor of 
Business Administration (DBA), em algumas Universidades, ou Doctor of 
Commercial Sciences (DCS), apenas em Harvard. Posteriormente, esses 
títulos foram abolidos e para o doutorado em Administração acabou 
adotando-se o tradicional Philosophy Doctor (Ph. D), como ocorria em 
muitas outras áreas. Mas, rapidamente, as Universidades de maior prestígio 
acabaram encerrando seus cursos de graduação e fazendo da 
Administração apenas objeto de graduate school. Todavia, as universidades 
de menor prestígio e produção científica, bem como o Junior e Community 
Colleges, até hoje oferecem curso de Administração em nível de graduação. 
(BERTERO, 2006, p.2). 

 

Acredita-se que a resistência das conceituadas Universidades europeias e 

também por algumas Universidades norte-americanas, se dê pelo fato da 

Administração não ser uma ciência, como conceito básico de “ciência que trata de 

desenvolvimento de conhecimento sistemático por meio de pesquisa”, como 

comenta Mintzberg (2006, p.21). Não se pode ainda considerá-la ciência aplicada e 

sim afirmar que Administração aplica ciência, como Economia, Psicologia, Ciências 

Sociais, Ciências Políticas, Ciências Humanas e outras. Há uma aproximação da 

Administração com a Arte, baseada em insight, visão, intuição. Segundo Mintzberg 

(2006, p.21), “Peter Drucker escreveu em 1954 que os dias do gerente intuitivo 

estão contados. Meio século depois, porém, ainda estamos contanto”. Isso quer 

dizer que a Administração é uma prática que se faz dialeticamente na teoria e no 

aprender fazendo. Por conseguinte Mintzberg (2006, p.21) afirma que “a 

Administração eficiente, portanto, acontece quando arte, habilidade e ciência se 

encontram. 

Com os Estados Unidos se impondo como potência mundial, o ensino de 

Administração se expande, já no século XX. Possivelmente esse é um motivo 

relevante para que os Estados Unidos se consolidem como berço da Administração 

e não a Europa. Esse cenário se comprova com dados onde pelo menos dois terços 

da produção científica são de autores norte-americanos. Muitas dessas obras já 

foram traduzidas para diversas línguas, transcendendo a cultura ocidental, chegando 

a Ásia: China, Índia, Paquistão, Japão, Coréia, Taiwan e outros. 

 As décadas de 1930 a 1960 são determinantes referindo-se à análise 

histórica para a contextualização do nascimento do curso de Administração no 

Brasil. São décadas de grandes transformações sociais, políticas e econômicas, 
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“ampliando-se as funções do Estado como agente e promotor do crescimento 

econômico”, na visão de Lima (2009, p. 35). 

 O desenvolvimento capitalista do Brasil necessitava caminhar rumo à 

industrialização, à modernização, a urbanização e a preparação de profissionais da 

Administração pública e privada e necessariamente superar os seus aspectos 

essencialmente agrário. Assim afirma: 

O governo Vargas, pressionado pelo acentuado desenvolvimento do 
processo de industrialização e urbanização, fez com que uma nova situação 
se configurasse e, consequentemente, conduziu a sociedade brasileira para 
a mudança de um modelo agrário-comercial-exportador para um modelo 
econômico capitalista-urbano-industrial. Iniciou-se um processo de 
reordenamento da economia e de industrialização do país que passou a 
exigir a profissionalização da Administração Pública. Foram gestadas várias 
áreas que necessitavam da atuação do administrador, especialmente nas 
funções de planejamento. (LIMA, 2009, p.36). 

 

A era Vargas foi um terreno fértil para o desenvolvimento do curso de 

Administração, pois representava um período de desenvolvimento progressista, 

alicerçado por uma ideologia de redefinição das funções do Estado, expandindo as 

fronteiras do poder do mesmo, tornando-se regulador da sociedade brasileira. 

É um período em que a Administração evolui considerando o 

desenvolvimento de métodos e de técnicas de organização, planejamento e 

consolidação de seus princípios teóricos, visando às novas práticas administrativas, 

primeiro no cenário público e em seguida no cenário privado. A Administração 

deveria imprimir padrões de eficiência, de racionalidade e de produtividade. Nesse 

contexto: 

[...] foram criados o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930) e o 
Ministério da Educação e saúde Pública (1931). As transformações que 
ocorreram na sociedade brasileira interferiram no campo educacional e na 
reforma geral do ensino coordenada pelo então Ministro do recém-criado 
Ministério da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, em 1931, e 
que se referia ao Curso Superior de Administração e Finanças, por meio do 
Decreto n. 20.148, de 30 de junho de 1931. (LIMA, 2009, p.39). 

 

Para promover a Administração, a Reforma Francisco Campos introduziu 

disciplinas da área administrativa no então Ensino Médio, denominando-se como 

Ensino Comercial, com o objetivo de contribuir nos processos de industrialização do 

país e da formação de pessoal para os órgãos públicos, principalmente porque o 

então Curso Superior de Administração e Finanças não era reconhecido pelo 

Ministério da Educação e o diploma era o de bacharel em Economia. 
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Inicia-se a partir dos anos de 1940 um debate acirrado sobre a importância de 

se criar o curso de Administração no Brasil e na análise de Santos (2002, p. 18): 

A partir de meados do século XX registra-se o crescimento de necessidades 
que respaldam a existência da profissão do administrador, conferindo a esta 
área do conhecimento humano um papel importante nas sociedades 
contemporâneas. Tal situação implicou em uma preocupação na promoção 
do ensino de Administração, objetivando a formação de quadros preparados 
para atuar no mercado de trabalho, preocupado com a desarticulação da 
empresa pública, ocupada com a implementação das mais diversas 
atividades econômicas na sociedade.  

  

A origem do ensino de Administração no Brasil deu-se com a criação do 

DASP – Departamento de Administração do Serviço Público, em 1938, no período 

do governo de Getúlio Vargas que estabeleceu padrões de eficiência no serviço 

público federal e assim criou canais mais democráticos ao recrutamento de pessoas 

para a Administração pública. Essa data é coincidente com o avanço da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) e o Brasil também visualizava otimismo frente ao futuro. 

Ideologicamente pensava-se que o mundo seria resolvido e transformado através do 

desenvolvimento econômico, que, por conseguinte viria o desenvolvimento social e 

político. Comenta Bertero (2006, p.4) “que os vencedores da guerra constroem um 

quadro institucional internacional, centrado na ONU e nos diversos organismos e 

agências que a integram, como o Banco Mundial, FMI, UNESCO, FAO, OMS, OIT, 

que teria como missão organizar a paz entre as nações e promover o 

desenvolvimento e o enriquecimento”. 

Na continuidade o governo da época autorizou a constituição da FGV – 

Fundação Getúlio Vargas com as atribuições de estudo das organizações, da 

racionalização do trabalho e a preparação de profissionais em nível superior. A 

referida fundação foi criada em 1944 através do Decreto 6.933 e em 1948 alguns 

representantes visitaram Instituições de Ensino Superior nos Estados Unidos para 

conhecer o funcionamento de cursos de Administração, tendo em vista que o Brasil 

não possuía nenhuma experiência na organização e funcionamento de tal curso 

superior. Segundo Bertero (2006, p. 4): 

Curiosamente, o Brasil é dos primeiros países, além dos Estados Unidos, a 
escolarizar a Administração, criando relativamente cedo escolas, cursos, 
departamentos e faculdades de Administração.” O movimento pioneiro 
começa em São Paulo, para a Administração de negócios, e no Rio de 
Janeiro, para a Administração pública. 

 
A FGV aproximava em sua criação a participação de políticos e empresários e 

apresentava-se como o lócus para o nascimento dos cursos de Administração e 
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tomava como patrono o nome do Presidente da República. Representou a 

introdução da Administração científica no país e transformou-se em referência. 

A aproximação da Fundação Getúlio Vargas com escolas e professores 

americanos favoreceu a criação em 1951 da EBAP – Escola Brasileira de 

Administração Pública com apoio da ONU e UNESCO.  A cooperação técnica 

estabelecida pelos Estados Unidos fica evidente em Martins (1989, p.663):“o ensino 

da Administração no Brasil, desde o seu início, estabeleceu fortes vínculos com o 

sistema de ensino americano, inclusive com a utilização de bibliografia, modelos 

curriculares e mesmo com a participação de professores americanos como docentes 

nos primeiros cursos aqui realizados”. 

Constata-se que o objetivo da FGV era a formação de profissionais para 

atender ao setor produtivo e a cidade de São Paulo foi escolhida como lócus de 

fomento desse trabalho por ser considerada o centro das atividades econômicas e 

produtivas do Brasil, e assim foi criada em 1954 a Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo – EAESP. 

No Início das atividades a EAESP fez convênio com a USAID – United Stades 

Agency for International Development, agência governamental voltada para o 

desenvolvimento internacional, onde garantia a permanência de docentes 

americanos junto a EAESP e intercâmbio de professores brasileiros para cursarem 

pós-graduação nos Estados Unidos. Essa atividade conjunta permaneceu até 1965. 

Nesse percurso histórico da criação de Administração no Brasil é preciso 

mencionar a criação da USP, em 1934 e a FEA – Faculdade de Economia e 

Administração em 1946. Ressalta-se que a criação do curso de Administração pela 

USP estava ligada a área de economia, tendo a Administração um lugar serviente. 

Segundo Bertero (2006, p. 8) a criação: 

[...] do que viria a ser o futuro Departamento de Administração da Unidade 
da USP, hoje conhecida como Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, deveu muito a dois professores que tinham raízes na Escola 
Politécnica da mesma universidade, Ruy Aguiar da Silva Leme e Sergio 
Batista Zacarelli. As raízes politécnicas poderiam sugerir uma grande 
propensão a que o novo departamento fosse marcado pelo conteúdo da 
engenharia de produção. Isso não ocorreu. O projeto da USP foi abrangente 
em termos de conteúdo em sua época e não muito diverso do da Eaesp, 
pois Ruy Leme estudou cuidadosamente o desenvolvimento da área em 
instituições norte-americanas. Dessa forma, as duas escolas paulistas 
acabaram por abeberar-se na mesma fonte norte-americana. (BERTERO, 
2006, p.8). 
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Ainda na década de 1950 foram criados, no interior das faculdades de 

Ciências Econômicas, diversos cursos de Administração, nas importantes capitais 

brasileiras como a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), em 1952 no Rio de Janeiro, e em São Paulo em 1954, o 

Instituto de Administração e Gerência (IAG) da PUC do Rio de Janeiro em 1954, o 

Instituto Cearense de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas do 

Ceará, em 1957, o Instituto de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas 

do Rio Grande do Sul, em 1959, o Curso Superior de Administração da Universidade 

de Recife, em 1959 e, por fim, o Curso de Administração da Universidade Federal da 

Bahia, também em 1959. 

 E foi a partir da década de 1960 que se configurou uma enorme expansão 

dos cursos de Administração de Empresas.  Em 1962 marca-se a criação do Curso 

de Administração Pública da universidade de Brasília, em 1963 foi criado o curso de 

Administração da PUC de Goiás e no mesmo ano na Universidade da Paraíba. Em 

1964, na universidade do Pará. 

Essas instituições FGV, EBAP, EAESP e a FEA-USP, tiveram um papel de 

vanguarda na formação de profissionais de boa qualidade, na perspectiva norte-

americana e no seu entendimento do conceito de qualidade. Entretanto, já havia 

questionamento referente à formação do administrador já nos Estados Unidos, 

Canadá, França, e em outros países, como afirma Jean-François Chanlat em seu 

livro “O indivíduo na Organização: dimensões esquecidas”:  

Vinte e cinco anos após o famoso relatório da Fundação Ford que 
reivindicava uma real formação acadêmica e profissional em que as 
ciências do comportamento ocupassem seu justo lugar (Peterson, 1959); 
Gordon e Hotel, 1959), o ensino e a formação do administrador são 
novamente contestados. Seja nos Estados Unidos (Herzberg, 1980; Barman 
e Lévi, 1984; Porter e Mckibbin, 1988), no Canadá (Chanlat, 1984; Chanlat 
e Dufour, 1985; Association des Manufacturiers Canadiens, 1986; Devlin, 
1986) na França (Galambaud, 1988; Delwasse, 1988) ou em outros países 
(Le Monde Campus, 1988), não se hesita em denunciar em graus diversos 
o elevado grau de especialização, a rigidez, a antiintelectualismo, o 
etnocentrismo, o quantitativismo, o economismo, a incultura, a ausência de 
consciência histórica, a inaptidão para comunicar ou interagir nos 
programas e no comportamento dos estudantes. (CHANLAT, 2009, p. 24). 

 

 Porém, a quantidade de bacharéis formados era tímida diante da demanda 

do sistema econômico da época, apesar do surgimento de diversos cursos de 

Administração em outras regiões do Brasil. 

A LDB – Leis, Diretrizes e Bases de 1961 configuram-se como o primeiro 

passo para a garantia da privatização que se seguiria no Ensino Superior nas 
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próximas décadas. Os anos da Ditadura Militar proporcionaram o aprofundamento 

do caráter essencialmente privado do Ensino Superior e de sua acelerada expansão, 

impondo uma falsa ideia de democratização do ensino e refém da sua própria 

inserção num plano internacional, manobrado pelos Estados Unidos. Como comenta 

Minto (2006, p. 114): 

A Ditadura Militar semeou o terreno do ensino privado, facilitando sua 
expansão e fazendo deste um período muito importante para o setor. Não 
porque antes o ensino superior privado fosse insignificante em termos 
quantitativos – ao contrário -, mas porque foi com o golpe que se iniciou um 
novo período na história educacional brasileira em que a contra-reforma da 
universidade viria a selar de vez a intenção de nossas elites em eliminar o 
caráter crítico da universidade, da produção autônoma do conhecimento, 
enfim da já parca função pública da universidade, consolidando para esse 
ensino um modelo pautado, geralmente, nos moldes das antigas escolas 
superiores. 

 

A Reforma Universitária de 1968, denominada lei n. 5.540, garantiu que o 

Ensino Superior fosse oferecido por Instituições privadas e a formação e currículo 

contemplam a ideia de maior aproximação entre Instituição de Ensino Superior e 

setor produtivo, com características reducionistas como: ensino de caráter utilitarista, 

redução do tempo de formação, tendência de formação técnica a partir dos modelos 

norte americanos e outras. Segundo Lima (2009, p. 67): 

Importante ressaltar que a reforma de 1968 cometeu equívocos no que se 
refere à pretensão de submeter a universidade a uma racionalidade 
administrativa, baseada em qualidade e eficiência, em detrimento da 
essência da vida acadêmica, e à criação de uma estrutura burocrática 
pesada e, finalmente, à excessiva ênfase nos números para se avaliar o 
trabalho educacional realizado; desestimulou a criação de novas 
universidades oficiais e, ao incentivar o setor privado, enfraqueceu a 
universidade como instituição pública. 

  

Os defensores do Ensino Superior público, como Anísio Teixeira, comenta 

sobre a expansão do ensino superior a partir da década de 1960: 

A expansão da matrícula nas faculdades de filosofia e economia é grande, 
mas resulta da multiplicação de escolas a oferecer cursos de qualidade 
duvidosa e, em geral, de ensino puramente expositivo. Os alunos das 
faculdades de filosofia ainda têm as escolas de nível secundário para lhes 
oferecer trabalho. Os das faculdades de economia e ciências contábeis bem 
facilmente poderão estar inflacionando o mercado de diplomados desse 
campo de trabalho, no caso de não tornar eficientes os seus métodos de 
treinamento técnico. (TEIXEIRA, 2005, p. 221). 

 

Segundo Darcy Ribeiro (1978, p. 102), a precariedade do sistema de 

educação superior da América Latina “é o reflexo do fracasso de nossas sociedades 

no acompanhar o desenvolvimento do mundo moderno – fracasso compartilhado 

pelas universidades – não só passivamente mas, com responsabilidade capital”. 
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Nessas universidades são formadas as camadas dirigentes e técnicas latino-

americanas que, segundo o mesmo autor, dirigem a sociedade pelos becos do 

subdesenvolvimento. 

Como também Cristovam Buarque apresenta que desde o seu nascimento a 

universidade se mantém segregada em relação a sua população e dependente dos 

objetivos internacionais. Há um divórcio entre a Universidade e a sociedade e afirma 

que a situação era ainda pior no período da colonização portuguesa marcada pelo 

desprezo dos portugueses pela educação da população de suas colônias. Assim 

comenta: 

Entre 1964 e 1985 a universidade foi o centro da vida democrática do país. 
Era a grande aliada do povo na luta pela democracia, mesmo quando 
recebia todos os incentivos da ditadura militar para fundar o marco 
tecnológico da construção de uma sociedade apartada. Lutando por 
objetivos que coincidam com os da população em geral, a universidade 
escondia o seu isolamento real em relação às massas. (BUARQUE, 1994, 
p.90). 

 

A democracia política não rompe com o isolamento, denominado por Buarque 

como segregação, e a universidade continua intrinsecamente envolvida com a elite 

econômica privilegiada. 

No primeiro momento, os cursos de Administraçãoevoluíram dentro das 

universidades e posteriormente no interior das faculdades denominadas isoladas, 

pois essas se proliferaram a partir da expansão do Ensino Superior. Demonstra-se 

que em 1954 havia dois cursos de Administração (Epab e Eaesp), ambos mantidos 

pela FGV. Em 1960, havia já 31 cursos, em 1979, o salto foi para 247 e em 1980 

passa-se para 305 cursos de Administração no interior da sociedade brasileira. 

Em 1990, houve um aumento de 270% no número de cursos de 

Administração, chegando a 823; e no ano de 2000 registra-se um aumento de 77%, 

com um total de 1462. Em 2006 havia já 3.989 cursos, significando um aumento de 

172%. Lima (2009, p. 65) comenta que: 

[...] outro fato que favoreceu a expansão desses cursos foi a relação 
entre prática profissional e a obtenção de título específico, tendo em 
vista o reconhecimento da profissão (1965), o que impulsionou 
aqueles que aspiravam ter acesso às funções econômico-
administrativas, em órgãos públicos ou privados a ingressar em 
centros de ensino que oferecessem tal habilitação. 

 

O Ensino Superior passa a ser uma área estratégica para que o governo 

adequasse o sistema educacional ao modelo de desenvolvimento econômico e 

concentrou-se muito a referida expansão nos cursos de Ciências Humanas e Sociais 
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e especificamente o curso de Administração. Houve muita flexibilidade por parte do 

Conselho Federal de Educação nos processos de autorização e reconhecimento, 

como também na abertura de novas Faculdades no setor privado. 

 Na década de 1970, o cenário social e econômico estava muito favorável: 

crescimento de empresas e indústrias, declínio da inflação, aumento das 

exportações, aumento do produto interno bruto. Vivia-se um clima de euforia 

empresarial. O governo volta-se para a valorização das empresas multinacionais e 

empresas estatais de grande porte, portanto, cogitava-se a necessidade de formar 

quadros gerenciais cada vez mais especializados e profissionalizados. Assim, 

comenta Covre (1991, p. 60): 

Esses cursos, como dissemos, estão relacionados ao processo de 
desenvolvimento. Sua criação intensificou-se na última década, mais 
precisamente após 68. Destaca-se então um fato importante, que é o surto 
de ensino superior, no qual o ensino de Administração está inserido e 
juntamente com a economia e ciências afins tem grande destaque 
quantitativo, conforme dados que analisaremos mais a frente. A hipótese a 
discutir, tendo por evidência empírica este surto do ensino superior, e o tipo 
de desenvolvimento econômico, calcado na tendência à grande empresa, 
com todas as implicações que isto comporta. 

 

 Os anos de 1980 foram marcados por intensa mobilização da sociedade 

através de movimentos sociais rurais e urbanos, partidos políticos, movimento 

estudantis e de professores, como também a influência de movimentos da Igreja 

Católica através das comunidades eclesiais de base – CEBs, pois marca o fim da 

ditadura e a retomada da vivência democrática. 

 O curso de Administração nesse período tem grande relevância na 

reorganização do aparelho público objetivando a racionalização, a contensão dos 

gastos públicos e a intencionalidade da formação de recursos humanos, focando a 

valorização do servidor público. Lima (2009, p. 78) comenta que “contatava-se, 

assim, que a preocupação com a função dos funcionários e administradores dos 

órgãos públicos era necessária para o desenvolvimento de uma máquina 

administrativa eficaz e eficiente”. Porém, esse período de 80 não é caracterizado 

pelo aumento de cursos superiores em Administração, como em décadas anteriores 

e piora a situação da expansão pelo Decreto n. 87.911 de 1982 que fixa critérios 

mais rigorosos para o credenciamento de novas Instituições de ensino superior. 

Consequentemente inicia-se a abertura de Instituições de ensino superior no interior 

e não mais nas capitais. Estima-se que nessa década foram solicitados 99 pedidos 
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de abertura de cursos de Administração e já na década de 90, com a retomada da 

expansão, estima-se uma quantidade de 354 solicitações. 

Na década de 1980 a pós-graduação lato-sensu e stricto sensu em 

Administração pode ser considerada alta, principalmente ofertada pela FGV e USP 

de São Paulo. Há a indicação que as Instituições de maior tradição passam a 

assumir a identidade com a área da pesquisa. 

A representatividade da sociedade civil e a sua mobilização culminaram com 

a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, que, por conseguinte, aprova 

uma nova Constituição do Brasil, em 1988, restaurando a democracia no Brasil.  

A nova Constituição orientava-se para a descentralização, atribuindo aos 

municípios maiores responsabilidades e orientando-os a obrigatoriedade de 

promover o desenvolvimento de políticas sociais, visando suprir a população de 

serviços essenciais como educação, saúde, segurança. No entanto, o que se 

configurou foi a redução do papel do Estado e o direcionamento rumo ao processo 

de privatização e a subordinação da política econômica aos interesses do capital 

financeiro. Nessa referida década de 80, cerca de 70% dos alunos de graduação em 

Administração encontravam-se matriculados em IES privadas, já dentro de um 

processo de interiorização, isto é, as IES encontravam-se situadas em pequenos 

municípios. 

É importante ressaltar que nessa década também se fortalece a profissão do 

administrador por meio da Lei n. 6838 de 29 de outubro de 1980, que regulamenta 

as atividades dos administradores e sua fiscalização pelos Conselhos Regionais. 

Santos (2002, p.28) afirma que “o CRA é de grande importância para os cursos de 

Administração, pois eles representam um apoio ao desenvolvimento de ações que 

objetivam a melhoria da qualificação profissional e a resolução de problemas 

presentes no cotidiano do profissional administrador”. Principalmente porque já se 

constata uma crise de qualidade nos cursos de Administração que na sua maioria 

era considerado fraco. 

O Neoliberalismo e seu modelo econômico tomam acentuada proporção a 

partir dos anos de 1990 e marca um período forte da política de privatização. 

 A década de 1990 foi marcada pela contenção das Instituições públicas e 

uma acelerada expansão de Instituições de Ensino Superior privadas, 

principalmente no interior. Em 1993 havia 873 IES no Brasil sendo 221 públicas e 

652 privadas, ou seja, 74,7%. Dez anos após, em 2003, já havia 1859 IES no Brasil, 
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sendo 207 públicas e 1652 privadas, 88,9%. Percebe-se que na referida década 

houve diminuição no número de IES públicas. Segundo Lima (2009, p. 87): 

A Educação, integrada a lógica de mercado, passou a serredesenhada 
tendo como finalidade formar tecnicamente um indivíduo que seja capaz de 
decifrar os códigos de uma era técnico-científica. A educação integrada à 
lógica de mercado tornou-se mercadoria; o aluno passou a ser consumidor, 
dentro de uma política exclusivista.  

 

Os anos 2000 é o marco do Século XXI, porém ainda acarreta as profundas 

transformações que já iniciaram na década antecedente. Comenta Santos (2003, p. 

187): 

A universidade está cercada por uma situação complexa: são feitas mais 
exigências por parte da sociedade e, ao mesmo tempo, se tornam escassas 
as políticas de financiamento de suas atividades por parte do Estado. 
Duplamente desafiada, pela sociedade e pelo Estado, a universidade não 
parece preparada para defrontar os desafios, tanto mais que estes apontam 
para transformações profundas e não para simples reformas parcelares. 

 

É a década da Reforma Universitária, e evidencia-se que a arquitetura dessa 

Reforma já está definida pela lógica mercadológica definida em anos anteriores. A 

sociedade civil já aspirava por essa Reforma já na Constituição de 1988 e com a 

elaboração da LBD de 1996. Muito se debateu sobre o tema do ensino superior 

visando uma educação emancipatória e democrática. 

As críticas sobre a lógica da globalização neoliberal se acentuam, porém o 

que se apresenta é uma tipologia de ensino superior cada vez mais calcada na 

lógica mercadológica. Assim, lembra Santos (2004, p. 57): 

A globalização contra-hegemônica é sugerida como sendo uma alternativa à 
globalização neoliberal. Aqui a ideia é manter um projeto nacional, pois só 
há nações na medida em que há projetos nacionais de qualificação de 
inserção na sociedade global.  

  

O número de cursos de Administração no Brasil aumentou quase quatro 

vezes entre 2004 e 2009, passando de 1.330 para 4.915 – as vagas abertas 

saltaram de 354.521 para 558.935. A mesma proporção de crescimento pôde ser 

percebida no Estado de São Paulo, onde a quantidade de cursos passou de 358 

para 1.143 no mesmo período e a de vagas de 116.448 para 131.957. 

A taxa de evasão, dentro do cenário nacional, também apresentou um 

crescimento expressivo em 2009, ao chegar a 33%, quase o dobro do apresentado 

em 2008 e 2007 (19%). Já no Estado de São Paulo, a evasão alcançou 26%. Em 

2008 era de 20% e, em 2007, de 19%. 
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Nos tempos atuais apresenta-se, através da consulta interativa do sistema e-

MEC, o número de 411 Instituições de Ensino Superior oferecendo o Curso de 

Administração no Estado de São Paulo. Na cidade de Ribeirão Preto, objeto da 

referida pesquisa, são 17 Instituições de Ensino Superior e 9 oferecem o curso de 

Administração, na modalidade presencial conforme tabela: 

 

Tabela 2: relação de cursos de Administração na modalidade presencial em Ribeirão 

Preto 

Curso Ano de 
Credenciamento 

da IES 

Ano de 
autorização 
do Curso 

Centro Universitário Barão de Mauá 1968 1998 

Centro Universitário COC 1998 1998 

Centro Universitário Moura Lacerda 1932 1969 

Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto 2009 2009 

Faculdade de Ribeirão Preto FABAN 2000 2000 

Faculdade Reges de Ribeirão Preto 2006 2006 

Universidade de Ribeirão Preto UNAERP 1961 1968 

Universidade de São Paulo USP 1934 1992 

Universidade Paulista UNIP 1988 1988 

Fonte: Dados extraídos do e-MEC (2012) www.e-mec.mec.gov.br 

 

O cenário que se apresenta cria a base para a massificação do curso de 

Administração no Brasil, por motivos até hoje presentes em sua expansão e no fato 

do curso de Administração ser o primeiro no ranking de números de matrículas. Os 

dados do Censo do Ensino Superior de 2009 demonstram que o curso de 

Administração possui 874 mil matrículas, no território brasileiro, conforme gráfico: 

Gráfico 4: número de matrículas no curso de Administração - 2009 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP (www.inep.gov.br) Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais Brasil - 

2009 (em mil) 
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Os motivos que facilitam a expansão do curso de Administração estão ligados 

à natureza do curso: um curso que exige pouco investimento às mantenedoras das 

IES privadas, a presença de estruturas físicas mais simples e um corpo docente com 

a marcante presença de especialistas em detrimento dos professores mestres e 

doutores, até porque não há um número relevante de pesquisadores na área de 

Administração. A posição de Bertero sobre as causas da abertura de tantas vagas 

em Administração no Brasil corrobora o caminho percorrido até aqui: 

A questão que a seguir se coloca é saber por que se abriram tantas vagas 
para essa profissão. A razão não é necessariamente um elogio a nossos 
educadores e gestores de universidades, centros universitários e faculdades 
de Administração. Trata-se de um curso de fácil massificação. Exige poucos 
investimentos em ativo fixo, só recentemente laboratórios de informática 
passaram a ser vistos como necessários, e pode ser lecionados em meio 
período, o que permite sua expansão por meio de cursos noturnos. O 
encanto ou atratividade da profissão para muitos jovens, não só de classe 
alta e média alta, mas de classe média média e média baixa, assegurou por 
muitos anos uma demanda não só constante, mas crescente. A maioria das 
vagas é oferecida pelas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas com 
o objetivos empresariais em que serviços educacionais são tratados 
primordialmente como negócios. (BERTERO, 2006, p. 21). 
 

A realidade da expansão dos cursos de Administração só se alterou 

conduzindo à redução no preenchimento de vagas no final do ano 2000, e 

atualmente com a expansão de cursos superiores na modalidade de EAD, muitas 

vagas em cursos presenciais estão ociosas. 

A massificação histórica do curso de Administração no Brasil faz com que 

egressos em grande quantidade se dirijam ao mercado de trabalho com formação 

generalista, reducionista e de pouca profundidade em áreas importantes do 

conhecimento que são exigidas pelas empresas de diversos setores. Fala-se de 

conhecimentos técnicos e sociais que deveriam ser construídos através de 

disciplinas de formação básica, profissional e de conteúdos quantitativos e 

tecnológicos, assim como formação complementar de cultura geral que deveriam 

fornecer bases científicas mais consistentes. Continua Bertero (2006, p. 23) em sua 

análise crítica à formação dos profissionais de Administração: 

O resultado dessa massificação, do ponto de vista dos bacharéis que se 
formam, é que seus futuros profissionais têm pouco a ver como o que em 
outros países se entende por uma carreira de administrador. A grande 
maioria jamais ocupará um posto de gestor, mesmo que de primeira linha 
ou de supervisão simplesmente, porque lhes falta tanto o capital intelectual 
como o social para adentrar e ter uma carreira plena de gestor. Ao fim e ao 
cabo, a expansão dos cursos de graduação entre nós acabou por 
transformar o que deveria ser um curso destinado à formação de um grupo 
profissional novo, engajado em processo de transformação de organizações 
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e, por meio delas, da própria realidade nacional, em um curso de “educação 
geral”. Um bacharelismo pejorativo em uma nova versão e com outra 
roupagem. 

 

À luz de uma reflexão mais profunda, os cursos de Administração, 

atualmente, respondem muito bem à agenda neoliberal proposta ao Brasil no que se 

refere ao Ensino Superior. Essa agenda valoriza, necessariamente, os aspectos 

quantitativos do Ensino Superior. E, ao encenar os aspectos qualitativos, é oportuno 

indagar-se de que qualidade se refere, sem a pretensão a uma definição, porém 

provocar a indagação sobre o lugar preciso da qualidade nas recentes políticas de 

educação superior, em especial no Brasil. 
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3 A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR EM RIBEIRÃO PRETO 

  
As expectativas referentes a formação do administrador são coniventes com 

as necessidades do novo mercado globalizado e neoliberal. É uma globalização 

perversa que exige um profissional cada vez mais produtivo, individualista e menos 

coletivo. 

A formação do administrador já é questionada desde os anos de sua criação. 

Assim nos anos 50: 

[...] um relatório patrocinado pela Ford Foundation a fim de avaliar a 
expansão de MBAs nas principais universidades norte-americanas, 
levantava dúvidas se realmente estariam contribuindo para a formação de 
executivos empresariais que pudessem auxiliar as grandes empresas a 
prosseguir e seus itinerários de sucesso. As conclusões não foram 
inteiramente favoráveis. (BERTERO, 2006, p.35). 

 

Um dado muito importante na análise sobre a formação do administrador diz 

respeito à visão que o mesmo tem da carreira. Afirma-se que o administrador no 

Brasil, na sua maioria, formado por IES privadas, sequer conhece o percurso de sua 

carreira e as causas dessa situação é a tipologia dos alunos que têm origem 

socioeconômica na classe média baixa e baixa. O perfil dessa classe social não 

aspira carreira e sim melhorar o seu atual status de emprego. 

Há um “círculo cruel”, segundo Bertero, que se fecha em relação às posições 

exercidas por egressos de cursos de Administração. Como egressos da 

universidade pública são oriundos de classes sociais com maior poder aquisitivo na 

perspectiva econômica e cultural ocupam posições mais privilegiadas nas empresas 

e no mercado de trabalho. E os egressos de IES privadas, relativos aos cursos de 

Administração têm modesta mobilidade entre as empresas empregadoras, 

principalmente as empresas de médio e de grande porte. Assim continua Bertero 

(2006, p. 38) em sua análise: 

Afinal, podemos inferir que a maioria das pessoas matriculadas em cursos 
de Administração no país tem pouca consciência do que seja uma carreira 
plena de administrador. Suas origens sociais e seu imaginário nem mesmo 
incluem tais itinerários e suas aspirações não as levam a buscar carreiras 
em grandes empresas nem embarcar em um universo de organizações 
multinacionais. Na verdade, aspiram uma melhoria relativamente modesta 
de suas condições de trabalho, que lhes permita uma reduzida mobilidade 
na esfera socioeconômica em que se encontram. Tipicamente, o graduado 
que trabalha em uma agência local de um grande banco de varejo talvez 
não aspire como ponto final de sua carreira mais do gerenciar a agência em 
que trabalha ou ser um dos gerentes-adjuntos. A Administração central, 
como sua diretoria e conselho de Administração, e os diversos órgãos de 
staff, que dão sustentação à operação, não fazem parte de seu universo de 
conhecimento e ambições. 
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Ressalta-se a análise que os cursos de Administração no Brasil devem formar 

também o profissional para as funções de baixa e média Administração, pois estas 

mesmas têm que ser desempenhadas nas empresas e são muito importantes no 

panorama global. São fundamentais para a existência das organizações. 

 Há no Brasil a incidência de profissionais de outras áreas do conhecimento 

exercendo a profissão de administrador, como engenheiros, economistas, cientistas 

sociais, pedagogos e psicólogos. Especificamente faz-se a análise que os 

engenheiros ocupam posições administrativas, em setores públicos e privados, 

primeiro por um fator histórico, ou seja, o curso de Engenharia é mais antigo do que 

o curso de Administração. As primeiras escolas de engenharia foram criadas já no 

período imperial e as escolas de Administração datam da década de 1930. Segundo, 

a formação em engenharia é mais focada em áreas do conhecimento, como as 

ciências exatas, que constrói um profissional mais “solucionador de problema” 

(BERTERO, 2006), perfil hoje esperado para o administrador. 

 Outros profissionais citados como pedagogos, psicólogos, quando se inserem 

no universo da Administração se posicionam mais em funções operacionais, como 

gestão de pessoas, marketing e os economistas na área financeira. 

A questão fundamental a ser explorada na análise sobre a formação do 

administrador é diagnosticar exatamente o que se pretende formar. Como são os 

programas ou Projetos Pedagógicos dos cursos de Administração oferecidos pelas 

diversas IES espalhadas pelos Estados Brasileiros. 

Em outras profissões não há dúvida do que se pretende formar. O médico e 

suas especialidades, muito bem definidas, o engenheiro civil, elétrico, de produção, 

ambiental e outros. Porém, na Administração, devido à formação generalista e de 

reduzida profundidade, corre-se o risco de tentar se ensinar tudo e não se ensinar 

nada. 

O curso de Administração teve diversos Pareceres e Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação com o objetivo de dar o caminho à formação do futuro 

profissional, como o Parecer CNE/CES nº 146, de 3 de abril de 2002 que Aprova as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, Direito, Hotelaria, 

Música, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo. O Parecer CNE/CES nº 134, de 4 

de junho de 2003 que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, Bacharelado. A Resolução CNE/CES nº 1, de 2 de 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces-0134.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces-0134.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces01_04.pdf
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fevereiro de 2004 que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, Bacharelado, e dá outras providências. O Parecer 

CNE/CES nº 110, de 11 de março de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos superiores em Administração Hoteleira. O Parecer CNE/CES 

nº 188, aprovado em 7 de julho de 2004 que é uma retificação do Parecer 

CNE/CES110/2004, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

superiores em Administração Hoteleira. O Parecer CNE/CES nº 23, aprovado em 3 

de fevereiro de 2005 que é uma Retificação da Resolução CNE/CES nº 1/2004, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Graduação em 

Administração. A Resolução CNE/CES n° 4, de 13 de julho de 2005 que Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

Bacharelado, e dá outras providências. E por fim o Parecer CNE/CES nº 223, de 20 

de setembro de 2006 que consulta sobre a implantação das novas diretrizes 

curriculares, formulada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

A proposição de se analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Administração de 2005, como último documento instituído pelo Conselho Nacional 

de Educação para o referido curso, oferece subsídios para a compreensão do 

paradoxo entre as DCN e a realidade atual da formação dos Administradores. A 

análise se restringe ao Projeto Pedagógico do Curso e em seu interior o perfil 

desejado do egresso e a formação profissional que revelem às determinadas 

habilidades e competências. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Administração,o 

perfil desejado do formando e posteriormente egresso é: 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 
desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as 
questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 
gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de 
decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e 
adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 
flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de 
situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos no 
campo de atuação do administrador. (BRASIL, 2005, p. 23) 

 
Do ponto de vista conceitual, o perfil desejado aponta e revela um profissional 

pleno, completo para o enfrentamento do complexo mundo do trabalho, das 

relações, das empresas e das mudanças cada vez mais instantâneas no cenário 

nacional e mundial. Porém, de fato o que ocorre no interior dos diversos cursos de 

Administração não chega perto do ideário das DCN, revelando uma grande lacuna 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces01_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces01_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces01_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces188_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces188_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2005/ces_23_2005.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2005/ces_23_2005.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces004_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces223_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces223_06.pdf
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na formação dos profissionais em Administração. Os motivos são evidentes pela 

falta de pesquisa no interior dos cursos; pela falta de professores pesquisadores, 

caracterizando ausência de cientificidade na relação ensino-aprendizagem. Como 

também, a quantidade expressiva de professores pragmáticos e enrijecidos em um 

pragmatismo baseado no senso comum e em experiências medíocres de mercado 

de trabalho, muitas vezes mascaradas pelo novo modismo de consultoria. 

Evidencia-se que boa parte desses professores se autodenominam consultores de 

empresas, após incipiente experiência de mercado. A titulação de boa parte dos 

professores é de especialista, em percentuais bem elevados nas diversas IES 

espalhadas pelo Brasil, ou seja, possuem a Pós-Graduação Lato Sensu, 

regulamentada pela Resolução nº 01 de junho de 2007 como Especialização e ou 

MBA (Master of Business Administration), caracterizado também pela mesma 

Resolução como Lato Sensu. O problema que se levanta é que o professor 

especialista está longe da compreender qual é a importância da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, exigência essa que realmente garante a 

formação do perfil desejado ao egresso de qualquer curso superior. 

 Outro fator que contribui à lacuna na formação do perfil desejado e idealizado 

é o distanciamento do curso com a realidade local, regional, nacional e mundial. Os 

projetos de extensão e de atividades que ocorrem no interior dos cursos de 

Administração visando essa aproximação, são superficiais em termos 

interdisciplinares, são assistencialistas, são míopes quanto a compreensão das 

necessidades da sociedade, do mercado de trabalho e das empresas. E, 

atualmente, as ações tidas como extensão universitária são direcionadas para um 

duvidoso comprometimento com a responsabilidade social.  

 E, por fim, mais um fator que contribui para a lacuna na formação dos 

administradores é a falsa ideia de que estão preparados para a mundialização. 

Atualmente, um percentual relevante de ingressantes dos cursos de Administração é 

oriundo de classes sociais menos favorecidas, carregando em suas histórias de 

vidas uma formação básica já comprometida em diversas áreas do conhecimento, 

necessitando inclusive da sujeição aos programas de nivelamento, criados pelas 

Instituições de Ensino Superior e presentes nos instrumentos de avaliação do MEC. 

Poucos chegam às IES dominando um segundo idioma, e no tocante a esse quesito, 

acredita-se que boa parte do corpo docente também não domina um segundo 

idioma. 
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A formação profissional proposta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Administração que estipula as competências e habilidades almejadas se 

caracteriza: 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a 
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades: 
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais; 
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 
gerenciamento; 
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores 
e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim 
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais; 
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência 
da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 
profissional adaptável; 
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações; e 
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
Administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais.” (BRASIL, 2005, p.2) 

 
 O ideário das habilidades e competências está distante do complexo mundo 

do trabalho. Há várias décadas, a maioria dos egressos dos cursos de 

Administração não exerce a função de administradores ou gestores e sim trabalham 

em diversas funções dentro das empresas privadas e estatais como: vendedores, 

assistentes administrativos, assistentes financeiros, de gestão de pessoas como 

também gerências. E uma boa parcela se aventura pela onda do empreendedorismo 

amador e até da consultoria. 

 As competências e habilidades propostas à formação profissional do 

administrador somente teriam êxito em sua concretização histórica se realmente os 

Projetos Pedagógicos dos cursos alinhassem a arte, ciência e um profundo 

entendimento do homem (sujeito) e da sociedade. E em sequência se 

abandonassem os modelos norte-americanos de gestão, como também reduzissem 

a exposição da demasiada literatura norte-americana, construída sob uma ideologia 
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ultrapassada e descontextualizada em relação a nossa identidade brasileira ainda 

em construção como dizia Darcy Ribeiro. 

 A formação de administradores no Brasil pode se estabelecer sob propostas 

ou modelos de gestão baseados em traços culturais genuínos, desde que assuma 

uma perspectiva antropológica de gestão e defina que “práticas de gestão são 

práticas sociais enraizadas no tempo-espaço, ou seja, uma sociedade, numa cultura 

e uma história” (CHANLAT, 2010, p. 4). 

Essa antropologia da ação humana no contexto empresarial está 
fundamentada nos seguintes princípios: 1. Toda pessoa ou todo grupo é um 
ator social; 2. Toda pessoa ou todo grupo será um ator social na proporção 
da sua mobilização; 3. Todo indivíduo e todo grupo têm uma identidade; 4. 
Todo indivíduo e todo grupo possuem uma cultura que forma um universo 
de significado graças à utilização da linguagem; 5. Todo indivíduo ou grupo 
possui uma vida afetiva e um imaginário; 6. Todo indivíduo ou grupo se 
forma por meio de seu relacionamento com os outros; 7. Todo indivíduo ou 
grupo registra sua ação no espaço-tempo; 8. Toda ação humana sempre é 
materializada, ou seja, ela coloca o corpo á prova; 9. Toda ação humana 
sempre suscita um questionamento ético. (2010, p.5). 

 

Atualmente, a superação da perspectiva neoliberal da educação faz-se 

necessária para que o Brasil se desenvolva de forma sistêmica e o curso de 

Administração, como o curso superior com o maior número de matrículas tenha uma 

inserção transformadora, inovadora e nacional nos interiores das organizações, 

empresas, enfim da sociedade.  

Em Ribeirão Preto, muitas são as IES que oferecem o curso de 

Administração, na modalidade presencial, como a UNAERP (1968), a Instituição 

Moura Lacerda (1969), Centro Universitário, Barão de Mauá, UNIP e COC (1998), 

FABAN (2000), hoje UNIESP, REGIS (2006) e Faculdade Anhanguera (2009) e a 

USP, universidade pública que implantou o curso em 1992. 

Com o advento da oferta de cursos na modalidade a distância, outras IES 

estabeleceram seus polos em Ribeirão Preto e o número de vagas ofertadas tornou-

se considerável: 

Tabela 3: Número de vagas do curso de Administração ofertadas na modalidade a 

distância em Ribeirão Preto 
 

IES Vagas Presenciais Vagas EAD 

Barão de Mauá 120  

COC 500 5000 

CUML 220  

AIEC/FAAB  1500 

Anhangüera 240  
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REGES 150  

FABAM 100  

FTC Salvador      750 

FAEL     1060 

UNIDERP   16800 

Anhembi Morumbi       100 

UNIFRAN     2000 

UNAERP 700  

USP 314  

UNISUL       200 

UMESP     1400 

UNIMES     1000 

UNOPAR   20950 

UNIP 520  

TOTAL 2.864 50.760 
Fonte: Dados extraídos do e-MEC (2012) www.e-mec.mec.gov.br 

 

O fenômeno da massificação do curso de Administração se evidencia pelo 

número de vagas ofertadas e pelas características de formação em contraste com 

as orientações das DCNs e das exigências do mercado. 

O surto do ensino superior (COVRE,1982), especificamente do curso de 

Administração, é um fenômeno que desde a década de 60 acarreta, para a formação 

do administrador.um problema de qualidade. Essa qualidade se relaciona a 

necessidade de um perfil profissional mais aderente às DCNs e a proximidade com 

perfis de outros profissionais que se estruturam com maior solidez. A possível 

constatação de ausência de qualidade pode ser um elemento de imobilidade na 

empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto, no que se refere aos administradores. 

Por conseguinte faz-se necessário repensar o modelo de expansão do ensino 

superior como um dos pilares ao desenvolvimento regional. Assim constata-se:  

A dimensão regional da inovação é crucial em promover crescimento 
econômico e competitividade. Nem toda região pode ser ou deveria tentar 
ser um Vale do Silício, mas todas as regiões podem melhorar a sua 
capacidade de adaptar o conhecimento às suas necessidades de inovação 
regional. As universidades podem e devem desempenhar um papel crítico 
ao tornar as suas cidades e regiões mais inovativas e globalmente 
competitivas. (ROLIM; SERRA, 2010, p. 11). 
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4 A QUESTÃO DA EMPREGABILIDADE EM RIBEIRÃO PRETO EM 
CONTRASTE COM  A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA NA ÁREA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

 
A gênese da problemática da empregabilidade é indubitavelmente a 

educação, especificamente, a sua qualidade e a sua distribuição em um país como o 

Brasil que possui uma história educacional marcada pelo elitismo, pela discrepante 

distribuição de renda e por uma diversidade cultural eminente. 

 Primeiramente, revela-se a importância de discutir o significado de 

empregabilidade, pois é um vocábulo novo, muito utilizado no meio acadêmico, 

principalmente na área da Administração e não muito conhecido pelo cidadão 

comum. 

 No Brasil a discussão sobre o termo empregabilidade é relativamente nova, 

porém necessária tendo em vista às contradições apresentadas dentro do cenário 

de crescimento e desenvolvimento do país nos últimos anos, no que diz respeito à 

educação e trabalho. Para Bueno (1996, p. 45) “a palavra empregabilidade vem do 

inglês employability e representa o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

comportamentos que tornam um executivo ou um profissional importante para a sua 

organização e para toda e qualquer outra”. É um conceito que atribui ao profissional 

uma série de aptidões para conquistar e manter-se no emprego. Afirma Pupo (2005, 

p. 20): 

Na era da empregabilidade o profissional que participa de processos de 
seleção de pessoal nas empresas está mais preparado para obter respostas 
mais rápidas do que outros candidatos. Isto porque o mercado de trabalho 
está cada vez mais seletivo e o profissional empregável acaba ganhando 
destaque. Embora possam parecer semelhantes entre si, empregabilidade e 
emprego são dois conceitos distintos. Enquanto o primeiro está sintonizado 
com critérios de autoformação profissional e socialização, emprego diz 
respeito a múltiplas formas de prestação de serviços profissionais, 
assegurando a manutenção (instável) do trabalhador e da sua família, ou 
seja, é a função, ocupação, uso, aplicação. 

 

As pesquisas no entorno da empregabilidade abordam e valorizam os 

profissionais com perfis, atitudes, competências e habilidades bem ajustados às 

práticas exigidas pelo mercado de trabalho. Assim explicita Pupo (2005, p. 18): 

A crescente restrição do mercado de trabalho já atinge profissionais de nível 
superior, para cargos de maior qualificação. A ação agora já não depende 
somente do investimento feito pelo empregador nos empregados da 
organização, mas, sobretudo de um movimento autônomo das pessoas em 
direção às alternativas que possam alicerçar melhor suas bases de 
trabalho.  
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O conceito de empregabilidade remete-se a dinâmica de formação dos 

profissionais e especificamente ao tipo de produção formativa das IES privadas e a 

pesquisa em andamento delimita a formação do profissional da área de 

Administração, que na visão de Bertero (2006, p. 44): 

Outra questão fundamental é saber exatamente o que se pretende formar. 
O que as escolas e programas de Administração devem formar? O que é 
um bacharel em Administração? Ou, simplesmente, o que é um 
administrador? A pergunta faz sentido se atentarmos para profissões 
tradicionais. Não há dúvida sobre o que se espera de um médico, advogado 
ou engenheiro. Sabe-se, até mesmo, em detalhes, na medida em que essas 
profissões comportam subdivisões em forma de especialidades. Desejamos 
formar engenheiros civis, eletroeletrônicos, em petróleo ou engenharia 
naval. Igualmente, desejamos, cardiologistas, obstetras, ortopedistas e 
pediatras. Podemos até dizer que queremos tributaristas, criminalistas e 
especialistas em contratos. Mas, quando nos voltamos para a profissão de 
administrador, as coisas não são tão claras. 
 

A economia brasileira, na atualidade está afetada com o resultado do trabalho 

das IES, ou seja, uma perversa realidade de profissionais não qualificados para o 

mercado de trabalho. É o chamado “apagão de mão de obra qualificada”. A última 

década foi marcada pelo maior crescimento da economia brasileira desde a década 

de 70. Assim como as empresas, as indústrias também investiram aumentando a 

produção, por conseguinte há a necessidade de maior número de profissionais bem 

preparados e qualificados tecnicamente. Foram criados no Brasil entre 2001 e 2010 

aproximadamente 18 milhões de empregos em regime de CLT, um aumento de 

68%. 

Porém, o problema da falta de profissionais qualificados se acentua a cada 

ano e como disse Pastore, professor da USP: 

[...] no Brasil formou-se um desencontro. Um enorme desencontro entre a 
escola e o trabalho. Porque o trabalho se expandiu, as tecnologias 
evoluíram e a escola de um modo geral não conseguiu acompanhar. Ficou 
atrasada. Está no descompasso. Que é um descompasso que afeta o 
crescimento do país.(BURNIER; GONÇALVES, 2012, p.1). 

  

O cenário brasileiro quanto ao descompasso entre mercado de trabalho e 

formação qualificada é evidente quando cerca de 90% dos novos empregos criados 

têm como exigência pelo menos o Ensino Médio completo e cerca de metade dos 

trabalhadores não possuem o Ensino Fundamental completo e 16% são analfabetos 

funcionais, ou seja, profissionais que embora saibam ler, não têm competências de 

interpretar textos ou fazer as operações matemáticas mais básicas segundo a 

Organização Internacional do Trabalho. Em seu livro Educação e Desenvolvimento 

no Brasil, Paulo Nathanael Pereira de Souza afirma: 
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Um relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), apontando grave distorção nos 
gastos com a educação ao registrar que o Brasil investe 127% do produto 
interno bruto per capita em cada estudante universitário, enquanto destina 
apenas 18% ao aluno do Ensino Fundamental – ou seja, uma diferença de 
R$ 13 mil para R$ 1,9 mil. O estudo constata que o Brasil é campeão em 
investimento nos universitários, superando países como Japão, estados 
Unidos e Coréia do Sul entre outros. Mas, quando se trata do nível 
Fundamental, cai para a penúltima posição, à frente somente da Turquia e 
atrás das 30 nações analisadas. Em outros números, tal distorção afeta 33 
milhões de alunos matriculados no Ensino Fundamental, 9 milhões de 
alunos no Ensino Médio e 4 milhões no nível Superior. (SOUZA, 2008, p. 
51). 

 

O Brasil é hoje a sexta maior economia do mundo, porém quando o tema é 

produtividade a posição é de 46 numa lista de 59 países e quando o tema é a 

educação o lugar é o de 54º. E assim reafirma Pastore: 

O mundo do trabalho não quer apenas canudo, apenas diploma. A 
escola de hoje ensina, na melhor das hipóteses, a passar no exame. 
Não ensina a pensar. E o trabalho moderno exige o pensamento. 
Nós vivemos numa sociedade do conhecimento em que se demanda 
mais neurônio do que músculo..(BURNIER; GONÇALVES, 2012, p.3). 

 

O número de alunos matriculados em Instituições de Ensino Superior entre 

2001 e 2010 parece ser elevado. Atualmente, são cerca de 6,4 milhões de alunos 

matriculados, apesar do Plano Nacional de Educação – PNE de 2011 a 2020 estimar 

como meta elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Atualmente há menos de 14% da mesma população matriculada no ensino superior, 

como, também, afirma Souza (2008, p. 52): 

Aqui, salta aos olhos o funil em que se transformou a rede nacional de 
ensino, com apenas 12% dos alunos de nível Fundamental conseguindo 
chegar à universidade e, assim mesmo, mal preparados. Com resultado, a 
universidade despeja no mercado de trabalho profissionais 
insuficientemente capacitados para a realidade da nova economia – aqui 
incluídos os futuros professores que certamente educarão mal seus futuros 
alunos, numa perversa espiral que condenará o Brasil a permanecer nos 
últimos lugares do ranking de qualificação de recursos humanos 

 

Por conseguinte, o tema mais relevante para desvendar é o tema da 

qualidade da educação. Pastore, professor de relações do trabalho da USP diz que 

“existe certo conluio entre faculdades de má qualidade e alunos que buscam 

diploma. Alguns porque não têm condições de fazer um ensino puxado naquele 

nível, porque já trazem deficiências anteriores. E outros porque não têm condições 



52 
 

 

de ficar muito tempo numa faculdade, ser reprovado duas ou três vezes. Eles 

querem passar e conseguir o diploma”. 

Outro elemento desse cenário de oferta dos cursos superiores é o turno em 

que são oferecidos. Hoje na sua maioria são ofertados no período noturno, onde 

com muita objetividade constata-se a quantidade menor de horas de dedicação e 

disponibilidade de estudo por parte dos principais atores, os alunos. Porém, há 

pesquisadores que afirmam que o Ensino Superior oferecido no período noturno 

propicia a democratização do ensino. Alguns deles atestam que o ensino noturno 

significa a possibilidade disponível para que os menos favorecidos consigam atingir 

o Ensino Universitário. Assim afirma Terribili Filho e Rapahel (2009, p.115 ): 

Alvo de críticas nem sempre fundadas, algumas das quais assentadas em 
uma visão elitista de qualidade de ensino superior, o ensino noturno tem se 
tornado, muitas vezes, a possibilidade disponível ( quando não única) para 
que determinados grupos sociais possam continuar aprendendo, ainda que 
concentrados em determinadas áreas do conhecimento e em instituições de 
ensino privadas, predominantemente. 
 

No gráfico, abaixo, demonstra-se que mais de 70% do Ensino Superior é 

oferecido no período noturno e por IES privadas. 

 

Gráfico 5: evolução da participação de matrículas dos cursos presenciais por 

turno e categoria administrativa – Brasil -2000-2010 

 
Fonte: Censo da Educação Superior. Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação 

Superior de 2010. Outubro/2011,Brasília: Censup, INEP. 
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É um cenário com grandes engodos, pois o Ensino Superior na perspectiva 

quantitativa está aquém do Programa Nacional de Educação que até 2020 coloca 

como meta 33% de jovens matriculados no ensino Superior. Na perspectiva 

qualitativa dos alunos que concluem o Ensino Superior 38% não são plenamente 

alfabetizados e entre os que concluem o Ensino Médio, esse número sobe para 

65%. Assim reafirma Luiz Carlos Cabrera, professor da FGV de São Paulo: 

Tornamos o curso universitário quase que um curso preparatório, e não 
mais um curso de formação. Ao fazer isso, o que acontece: acabamos 
exigindo hoje que a pessoa que termina um curso universitário e se sente 
completamente impotente para resolver os problemas sérios que aparecem 
no seu dia a dia, que ela tenha que fazer um curso de especialização.” 
(BURNIER; GONÇALVES, 2012, p.1). 

 

Segundo o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 

somente no mês de julho de 2012 foram criados 142.496 empregos no Brasil, todos 

CLT, assim houve um crescimento em 0,37% a quantidade de profissionais no 

mercado formal. Entre 2011 e 2012 foram cridos 1.232.843 empregos conforme o 

gráfico: 

 

Gráfico 6: criação de emprego formal de julho de 2011 a julho de 2012 

 

 

Fonte: g1.globo.com/economia/noticia/2012/08 

 

A cidade de Ribeirão Preto ultrapassa os 600 mil habitantes com perspectivas 

de atingir um milhão de habitantes até 2019 e o PIB de RS$ 4,3 bilhões (renda per 

capita de US$ 9 mil), tem se mostrado um dos principais polos econômicos regionais 
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do Brasil, cujas características se apresentam pela elevada capitalização do setor 

agrário, expansão e modernização da agroindústria e por economia diversificada e 

desenvolvida. No contexto atual, Ribeirão Preto oferece diversas opções de 

investimentos, que vão desde a tradicional agroindústria até projetos mais ousados 

de biotecnologia. Neste campo, estão relacionadas as principais oportunidades 

existentes nos setores industrial, de comércio e serviços. Vale observar que essas 

oportunidades de negócios não mais dependem apenas da principal atividade, a 

agroindústria, mas estão relacionadas com o mercado consumidor criado por ela há 

mais de 20 anos, representado por um PIB per capita de US$ 9 mil - quase o dobro 

do PIB brasileiro de US$ 5 mil. 

A economia local tem como efeito multiplicador a agroindústria e essa é 

responsável pela injeção anual de US$ 1,3 bilhão na economia da cidade. Fazem 

parte dessa região cerca de 80 municípios, alguns de grande importância com 

relevante participação na economia estadual. O polo regional de comércio e serviço 

movimenta a média anual de US$ 50 bilhões em cheques (aproximadamente o PIB 

chileno), tornando-se a quarta maior praça financeira do país. Ribeirão Preto possui 

37% desse movimento que, somada à presença do escritório da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa) e do Banco de Investimentos (BRP), únicos sediados fora da 

capital, atesta seu importante papel como centro financeiro e comercial. 

Segundo dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregos e Desempregos 

No período de 2000 a 2011 a cidade de Ribeirão Preto efetuou 245.136 admissões 

no setor de comércio, com 55.728 empregos formais até 1º de janeiro de 2011 e 

sucessivamente no setor da Administração Pública foram efetuadas 2.864 

admissões, com 355 empregos formais e no setor de serviços foram efetuadas 

313.723 admissões, com 90.178 empregos formais nesse setor. A pesquisa 

selecionou os mencionados setores de serviços, comércio e Administração pública 

por entender que são espaços que o egresso de Administração pode ocupar. 

 

4.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa. 

 

O perfil dos sujeitos da pesquisa se caracteriza pela análise de seis 

subcategorias: gênero, idade, estado civil, número de dependentes, renda individual 

mensal e renda familiar mensal. 
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O Curso de Administração é marcado pela predominância do sexo masculino, 

pois a pesquisa demonstrou que 73,91 dos entrevistados eram masculinos e 26,09% 

eram femininos. Evidencia-se também esse fato numa pesquisa realizada em nível 

nacional pelo Conselho Federal de Administração onde se constatou em 2011 um 

percentual de 65% masculino e 35% feminino. 

 

Gráfico 7: Diferença de gênero no curso de Administração em âmbito nacional 

 

 

Fonte: Pesquisa Nacional Sistema CFA/CRAs, 5ª Edição, 2011 

 

Há razões históricas e sociológicas que explicitam esse fenômeno onde a 

presença masculina é maximizada na área da gestão, basta se revisitar a história da 

expansão do ensino superior no Império e já na República, pois eram os homens 

que estudavam na Europa como também se faziam presentes nas primeiras Escolas 

de Ensino Superior no Brasil. Consequentemente a presença do gênero masculino 

nas organizações em décadas como as de 40, 50, 60 em áreas de liderança, no 

contexto histórico brasileiro, sempre foi evidenciada levando-se em consideração a 

posição da mulher na sociedade e no mundo do trabalho. 

Fala-se de uma segregação sexual dos empregos, como define Michel 

Perreault, o individuo na organização: dimensões esquecidas: 

Assim, Blau e Hendricks (1979) mostram que houvera, de 1950 a 1970, 
mais homens ocupando empregos tipicamente femininos do que mulheres 
ocupando empregos tipicamente masculinos, o que deveria em grande 
parte, provavelmente, a um aumento maior das possibilidades de emprego 
nos setores que utilizam mão-de-obra feminina. Mas mesmo esse 
movimento é fortemente diferenciado porque homens teriam aumentado sua 
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participação nas profissões femininas como professores, bibliotecários, 
enfermeiros, trabalhadores sociais, enquanto as mulheres teriam ocupado, 
nos setores tradicionalmente masculinos, preferencialmente empregos em 
vendas no varejo e nos trabalhos de escritório. (CHANLAT, 2010, p. 236). 

 

O fenômeno da segregação sexual se apresenta em quase todas as 

sociedades ocidentais e, circunstancialmente, no Brasil, a história não é diferente. 

Segundo Elisiana Renata Probst, em seu artigo “A evolução da mulher no mercado 

de trabalhado”, destaca: 

Pouco a pouco as mulheres vão ampliando seu espaço na economia 
nacional. O fenômeno ainda é lento, mas constante e progressivo. Em 1973, 
apenas 30,9% da População Economicamente Ativa (PEA) do Brasil era do 
sexo. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 
(PNAD), em 1999, elas já representavam 41,4% do total da força de 
trabalho. Um exército de aproximadamente 33 milhões. Em Santa Catarina, 
elas ocupavam 36,7% das vagas existentes em 1997. Quatro anos depois, 
em 2000, mais 62 mil mulheres ingressaram pela primeira vez no mercado, 
aumentando a participação em 1,1 ponto percentual.  
Analisando este fenômeno, temos que levar em conta um universo muito 
maior, pois há uma mudança de valores sociais nesse caso. A mulher 
deixou de ser apenas uma parte da família para se tornar o comandante 
dela em algumas situações. Por isso, esse ingresso no mercado é uma 
vitória. O processo é lento, mas sólido. Outra peculiaridade que acompanha 
a mulher é a sua “terceira jornada”. Normalmente, além de cumprir suas 
tarefas na empresa, ela precisa cuidar dos afazeres domésticos. Isso 
acontece em quase 90% dos casos. Em uma década, o número de 
mulheres responsáveis pelos domicílios brasileiros aumentou de 18,1% 
para 24,9%, segundo os dados da pesquisa “Perfil das Mulheres 
Responsáveis pelos Domicílios no Brasil”, desenvolvida pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (PROBST, 2003, p. 3). 

 

Segundo a pesquisadora Daniela Carnio C. Marasea, da Universidade de 

Ribeirão Preto, UNAERP:  

Nos últimos anos a participação de mulheres no mercado de trabalho 
temaumentado significativamente. Desde a década de 70 as mulheres vêm 
conquistando seu espaço no mercado de trabalho brasileiro. Segundo 
Bruschini e Lombardi (2002) o número de mulheres participantes da 
população economicamente ativa (PEA) no Brasil em 1976 era de 11,4 
milhões. Já em 1990 este número passou para 22,9 milhões e em 1998 este 
número saltou para 31,3 milhões, o que significa um aumento de 174% em 
14 anos. Segundo dados do IBGE, as mulheres já são mais da metade da 
população brasileira –- 96 milhões, contra 91 milhões de homens. A 
Pesquisa Nacional porAmostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 2007 
revelou que, em 2006, o total de mulheres empregadas no Brasil atingiu 
42,6 milhões, quase o total da população feminina brasileira em 1970. Dos 
10,1 milhões de postos de trabalho abertos no Brasil na década de 90, 
quase 7 milhões foram ocupados por mulheres. De setembro de 2005ao 
mesmo período de 2006, segundo revelou a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) do IBGE, 2,1 milhões de pessoas entraram no 
mercado brasileiro de trabalho. Neste montante, a participação das 
mulheres cresceu 3,3%, enquanto os homens registraram crescimento de 
1,82%. (MARASEA, 2009, p.3). 

 

A Idade é a outra subcategoria que foi analisada e a pesquisa evidenciou que 

dos entrevistados, formados em Administração 24,64% estavam na faixa de 21 a 29 
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anos; 37,68% estavam entre 29 a 30 anos; 28,99% estavam entre 30 a 40 anos e 

8,70% estavam entre 40 a 50 anos. 

A soma dos entrevistados, em percentuais, entre 29 a 30 anos e 30 a 40 anos 

foi de 66,67%, portanto um número expressivo com idade que para o mercado de 

trabalho exige-se maior nível de qualificação e maior mobilidade em cargos e 

funções mais expressivas. E, um elemento a ser considerado, é a dificuldade de 

empregabilidade após os 40 anos, como afirma Maria Bernadete Pupo (2005, p. 30): 

Mas em meio a tantas turbulências, uma questão vem à tona – O que leva 
as empresas a discriminarem o profissional acima dos 40 anos de idade? – 
Talvez este estigma esteja associado a uma situação de influência das 
organizações administradas com base nas premissas ortodoxas de Taylor, 
Fayol e seus seguidores, os quais procuravam racionalizar as tarefas, 
cronometrando as fases do trabalho, dominando o procedimento do 
trabalhador no ato de produzir, separando o planejamento da execução do 
trabalho, reduzindo o homem a gestos e movimentos sem capacidade de 
desenvolver atividades mentais. O trabalhador, então, após uma 
aprendizagem rápida, funcionava como máquina; ou também se pode inferir 
que, juntos com o desaparecimento do emprego estrutural, haveria o 
desaparecimento dos postos de trabalho, condenando principalmente 
aqueles que os perderam, sobretudo os de mais idade, ainda que mais 
experientes e donos de uma experiência exemplar, ao desemprego 
permanente ou ao subemprego. 

 

O panorama dessa categoria analisada: “perfil dos sujeitos da pesquisa”, 

realça que 69,57% da população entrevistada têm o status de casado, tendo 26,09 

% um dependente, 30,43% dois dependentes e 20,29%, três dependentes. Com 

renda individual mensal de 23,19% com até 3 salários mínimos e 21,74% entre 10,1 

a 15 salários mínimos e renda familiar mensal configurando-se como 57,97% entre 

3,1 e 10 salários mínimos. 

Revela-se que o perfil dos sujeitos da pesquisa é de um trabalhador que 

deveria estar no seu melhor momento de produção, pelas vantagens das idades 

demonstradas, porém já constituiu família com um número expressivo de 

dependentes e com renda individual e familiar insuficientes para um padrão de vida 

satisfatório, principalmente numa cidade como Ribeirão Preto. 
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5 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE TENDO EM VISTA OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS E A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS 

  

5.1 Os Cursos de Administração 

 

Considera-se nessa categoria, as subcategorias ou as questões respondidas 

pelos sujeitos das pesquisas: O que mais o influenciou na escolha do seu curso de 

Administração; Qual a sua percepção ao final do curso; em que ano concluiu; se 

concluiu em IES pública; se o curso foi na modalidade presencial; ou na modalidade 

EAD; se concluiu algum curso de graduação, especialização, mestrado e outros 

(além da graduação em Administração), que considera importante para a carreira; 

Quais cursos e programas concluiu; Qual o projeto de aperfeiçoamento que 

pretende realizar, considerando a educação continuada; Quais idiomas que domina; 

possui registro em Carteira Profissional; Possui registro no CRA. 

Na visão dos sujeitos da pesquisa o que mais os influenciaram na escolha do 

curso de Administração foi a existência de amplo mercado de trabalho, evidenciando 

30,43% dos entrevistados. E 23,1% responderam que escolheram o Curso de 

Administração pela formação generalista e abrangente e 17,39% responderam que a 

diversidade das alternativas de especialização levaram à escolha do curso e 

15,94%, para abrir negócio próprio. 

Há realmente amplo mercado de trabalho, levando em consideração a 

quantidade de indústrias, empresas de serviços e tantas outras que aquecem a 

economia do país no momento atual. Porém, o que se apresenta contraditório nessa 

pesquisa são as posições funcionais em que se encontram os entrevistados em 

suas organizações empregadoras, como também as faixas salariais onde se 

localizam, levando em consideração que possuem já família com dependentes na 

sua maioria. 

Em se tratando de Ribeirão Preto as oportunidades são ainda mais 

acentuadas pois a cidade possui um parque industrial sólido e diversificado com   

mais de 1.500 indústrias instaladas nas áreas de produtos alimentícios, bens de 

capital, cerâmica, papel e celulose, artigos de informática e biotecnologia. A cidade 

possui também intensa atividade no setor de comércio, com aproximadamente 

12.500 lojas, oferecendo diversos serviços. 
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A percepção dos sujeitos da pesquisa ao final do Curso de Graduação em 

Administração apresenta um fator questionável, pois somando-se 33,33% de 

respostas, onde expressa que o curso não atendeu em nada as expectativas dos 

sujeitos,15,94% de respostas de que o curso não atendeu de forma satisfatória as 

expectativas, dão um percentual de 49,27% de respostas onde se evidencia a 

consciência dos entrevistados de que a graduação de Administração cursada, pode 

ser dimensionada, com nível de qualidade questionável. Afirma Bertero (2006, p. 22-

23): 

O perfil da maioria desses cursos também não chega a ser fiel ao projeto 
inicial que aqui se apresentou sobre a profissão de administrador. A 
qualidade de grande parte desses cursos se distanciou do desejável, como 
foi atestado pelos “Provões” a que se submeteram. Os Provões não 
trouxeram nenhum conhecimento novo aos observadores do campo 
educacional. Simplesmente formalizaram, colocando por escrito e 
estabelecendo uma classificação por meio dos conceitos emitidos, uma 
estratificação do ensino, dos cursos e das IES brasileiras. E a estratificação 
mostrou que, em termos institucionais, de corpo docente e discente, os 
cursos de graduação em Administração não constituem infelizmente o que 
há de melhor na educação universitária em nosso país.  

 

Os sujeitos da pesquisa são provenientes das IES privadas da cidade de 

Ribeirão Preto que hoje são avaliadas pelo SINAES – Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior que tem como um dos instrumentos de avaliação o 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes que: 

[...] em por objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares do respectivo 
curso de graduação, às suas habilidades para ajustamento às exigências 
decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para 
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, 
ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento. (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

O último conceito do ENADE do Curso de Administração foi publicado pelo 

INEP- MEC em 2006, e os conceitos não ultrapassaram a 3 numa escala de 1 a 5. 

Os conceitos em nada contribuem para a alteração do caráter duvidoso do nível de 

qualidade dos cursos de Administração ofertados na cidade de Ribeirão Preto. 

Os sujeitos da pesquisa concluíram o curso de Administração na sua maioria 

entre 2006 e 2011, tendo um percentual de 52,17%. Sendo que 33% concluíram 

entre 2000 e 2005 e 14,49% concluíram entre 1990 a 1999, portanto os cursos já 

estavam sob às orientações das novas Diretrizes Curriculares Nacionais como 

também já estavam submetidos ao SINAES. Ao se analisar a questão dessa 

categoria “ano de conclusão”, constata-se que por mais que o Ministério da 
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Educação e Cultura tenha instrumentos de avaliação e diretrizes orientadoras, as 

IES privadas resistem em cumprir o seu papel de garantia de qualidade e as suas 

possíveis consequências na inserção no mercado de trabalho, cujos cursos são 

oferecidos na modalidade presencial. 

A Categoria em análise ao tratar da educação continuada do sujeito da 

pesquisa, afere que 50,72% não concluiu nenhum outro curso de graduação, 

especialização, mestrado e outros (além da graduação em Administração). E a 

população analisada possui em seu projeto de aperfeiçoamento a ser realizado os 

seguintes dados: 13,04% quer cursar Direito, mesmo já tendo cursado 

Administração; 11,59% quer cursar Engenharia; 14,49% quer fazer uma 

especialização (que inclui os programas de MBA). Ao analisar os idiomas que 

dominam, os sujeitos apresentam 36,23% de respostas onde declaram que não 

dominam nenhum, 26,09% dominam o espanhol e 20,29% dominam o inglês. 

Levando em consideração que 33,33 % dos sujeitos da pesquisa consideram 

que a graduação em Administração cursada não atendeu em nada as expectativas e 

15% não atendeu de forma satisfatória as mesmas expectativas, é compreensível 

que há outras expectativas dos sujeitos por fazer outra graduação como Direito 

(13,04%); Engenharia (11,59%); e outras graduações como arquitetura, Ciências 

Contábeis, Ciência da Computação, Design de Moda, Enfermagem, Estética, 

Farmácia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Açúcar e Álcool, Gestão 

de TI, Gestão Financeira, Moda, Publicidade, Petróleo e Gás e Recursos Humanos. 

Porém, a pesquisa constatou que os sujeitos ao projetarem expectativas em outras 

áreas, não demonstram inclinação para o investimento na área específica da 

Administração e ao mesmo tempo certa desconfiança de que a área não os 

conduzirão a melhor empregabilidade. 

As expectativas referentes aos programas de Especialização (inclui MBA e 

programas de Mestrado Acadêmico e Profissional e Doutorado) somam-se 28,99%, 

principalmente os cursos de Especialização (14,49%), ou MBA, pois devido a 

proliferação dos cursos de Lato Sensu pelas IES há uma falsa ideia de que os 

mesmos farão o trabalho de preencher a lacuna deixada pela visão generalista dos 

cursos de Administração e pelo nível de qualidade um tanto questionável. 

O problema que se constata é que os cursos de Especialização, atualmente 

regulamentados pela Portaria nº 01 de junho de 2007, CNE/MEC, não são objetos 

de supervisão do SINAES e, portanto, carecem de qualidade e até de cumprimento 
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da Legislação que os regulam. Alguns cursos oferecidos no mercado por IES 

credenciadas não cumprem a determinação de oferecer no mínimo 360 horas de 

aulas presenciais (quando o curso for da referida modalidade) e possuir no corpo 

docente, no mínimo 50% de docentes, com titulação de mestre e ou doutor.  

Acentua-se o problema quando se entra no mérito de que um curso de 

especialização Lato Sensu, forma o professor especialista, que na área da 

Administração possui um espaço relevantenas IES privadas e nos cursos de 

graduação em Administração e nos tecnólogos ou Cursos Superiores de Tecnologia. 

Corre-se o risco de se criar um círculo vicioso: cursos com baixa qualidade formam 

profissionais de nível medíocre que buscam especializações de nível duvidoso e os 

mesmos se habilitam como professores especialistas que farão parte do corpo 

docente de IES que oferecem cursos de Administração de baixo nível de qualidade. 

Bertero os denomina de cursos supletivos da Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado): 

Não se pode deixar de tratar dos cursos de especialização que, entre nós, 
se desenvolveram como parte da expansão da pós-graduação. Inicialmente, 
seriam cursos profissionais, já que inseridos no lato sensu pela legislação. 
Porém, rapidamente, acabariam por assumir papel supletivo da pós-
graduação stricto sensu, na medida em que o título de especialista, 
conferido aos que concluíamos cursos de especialização, os habilitava ao 
magistério universitário. (BERTERO, 2006, p. 84). 

 

Os cursos de MBA, sigla em inglês de Master of Business Administration, são 

oferecidos no mesmo nível dos cursos de Especialização Lato Sensu, até porque a 

Legislação, no Brasil os equiparam. Muito diferente nos Estados Unidos que são 

considerados como Grau de Mestrado Profissional. Esses são os destinos de muitos 

egressos de cursos de Administração, significando um excelente mercado para as 

IES privadas e até por Fundações de Universidades públicas. 

Embora os cursos de MBA sejam um sucesso nos Estados Unidos, já foram 

criticados desde a sua origem. O Pesquisador Henry Mintsberg em sua obra “MBA, 

não obrigado: uma visão crítica sobre gestão e desenvolvimento de gerentes”, 

salienta: 

Isso pode soar estranho numa época em que programas de MBA estão no 
auge de sua popularidade, quando os egressos de cursos de MBA estão no 
pináculo do sucesso e quando as empresas americanas que se embasaram 
fortemente nessa credencial parecem ter atingido seu mais alto estágio de 
desenvolvimento. Devo argumentar que grande parte desse êxito é ilusão, 
que nossa abordagem à educação de líderes está minando nossa liderança 
com consequências econômicas e sociais desastrosas. (MINTZBERG, 
2006, p. 17). 
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No Brasil, os cursos de MBA são oferecidos de forma “tropicalizada” 

(BERTERO, 2006, p. 79), segundo o mesmo autor há uma “Pandemia de MBAs”. 

Estão longe de parecerem com o modelo norte-americano, que são oferecidos em 

regime de tempo integral e exigem dos participantes residência na universidade de 

aproximadamente dois anos letivos. Os cursos de MBA brasileiros são ministrados 

aos finais de semana. 

Com relação a questão aos sujeitos referente a “possuir registro em carteira 

profissional”, 94,20% responderam que sim, 2,90% responderam que não possuem, 

pois são empresários e 2,90% responderam que não possuem, pois são autônomos. 

Porém, o que mais se revela como discrepante é a questão “se possuem registro no 

CRA – Conselho Regional de Administração”. Dos sujeitos entrevistados 73,91% 

responderam que não possuem e 26,09% responderam que possuem. O fator crítico 

dessas respostas se dá pelo fato de que todos são graduados em Administração e 

portanto o registro no CRA deveria ser uma aspiração profissional, pois essa 

representa um ícone do profissional administrador. 

  

 

5.2 Empregabilidade e Mercado de Trabalho 

 

Observa-se nessa categoria as seguintes subcategorias ou questões 

respondidas pelos sujeitos: Considerando apenas a organização na qual exerce sua 

ocupação, a qual setor da economia ela pertence; Em qual das opções listadas do 

setor público você trabalha; Em qual das opções listadas a seguir do setor privado 

você trabalha ou exerce sua ocupação principal; Classifique o porte da organização 

em que trabalha ou exerce sua ocupação principal, segundo o número de 

empregados e utilizando o critério do IBGE; Considerando apenas sua ocupação 

principal ( à qual você dedica a maior parte do tempo), em que posição funcional 

você se encontra atualmente nessa organização; Há quantos anos você ocupa esta 

posição no setor público ou privado; Quantas pessoas você tem sob sua 

subordinação ou coordenação direta na organização onde trabalha; A qual área 

funcional você dedica a maior parte do seu tempo na organização onde trabalha. 

Os sujeitos entrevistados responderam num percentual de 95,65% que 

trabalham no setor privado e 4,35% no setor público. E do percentual dos sujeitos 

que trabalham no setor público 1,45% trabalham em empresa estadual/ 
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Administração indireta (sociedade de economia mista, empresa pública e fundação 

de direito e 2,90% em empresa Federal/Administração indireta (sociedade de 

economia mista, empresa pública, fundação de direito). 

No setor privado as ocupações principais exercidas pelos sujeitos são: 

comércio varejista (10,14%); industrial (21,74%) e serviços (10,14%) e há um 

percentual de 57,98% de ocupações exercidas diversas como: agroindústria, 

distribuição de medicamentos; construção civil, hospital, hotelaria, logística, usina e 

vendas. 

As organizações ou empresas onde as ocupações são exercidas são 42% de 

médio porte, 31,88% de grande porte, 20,29% de pequeno porte e 5,80% são micro 

empresas. 

Os sujeitos da pesquisa possuem em 94,20% registro em carteira profissional, 

porém há um ponto crítico no percentual de 73,91% de administradores que não 

possuem registro no CRA, no Conselho Regional de Administração, ou seja, não 

possuem a carteira profissional de administrador. 

As posições funcionais em que os sujeitos se encontram atualmente nas 

organizações citadas são diversas e as que mais se destacam são: auxiliar 

(13,04%); diretoria (10,14%); gerência (11,59%); técnico (8,70%); analista (7,25%); 

assistência(4,35%); coordenação (4,35%); vendas (4,35%) e vendedor (4,35%). 

Somente 1,45% possuem a posição funcional de vice-presidência. 

 O tempo em anos em que os sujeitos ocupam as referidas posições nas 

empresas é assim observado: 37,68% exercem a ocupação de 4 a 7 anos; 27% de 8 

a 10 anos; 20,49% mais de 11 anos e 14,49% ocupam as posições menos ade um 

ano. 

Devido à natureza das ocupações exercidas pelos sujeitos, 42,03% não tem 

sob sua subordinação ou coordenação nenhuma pessoa. 

Quando se observa a área funcional onde os sujeitos se dedicam a maior 

parte do tempo na empresa há os seguintes resultados: 26,09% trabalham na área 

de vendas; 17,39% na área da administração geral; 4,35% no atendimento de 

pessoas; 5,80% na área financeira; 5,80% na área de gestão de processos; 5,80% 

na área de gestão de projetos; 8,70% na área de logística e há diversas áreas como 

recepção, operacional, sistemas de informação, publicidade e marketing. 

A análise dessa categoria onde se discute a qualidade da empregabilidade 

dos sujeitos defronta-se com resultados preocupantes, pois há pouca mobilidade 
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nas posições funcionais e nas áreas funcionais exercidas, principalmente quando se 

toma o tempo (em anos) em que os sujeitos exercem as ocupações nas empresas. 

Essa mobilidade é importante para garantir a empregabilidade, como também a 

satisfação pessoal e social. “Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o 

levaram a lugar nenhum” (BUENO, 1996, p.73). 

Todos os sujeitos da pesquisa cursaram graduação em Administração e estão 

em posições e áreas funcionais consideradas importantes na área operacional, mas 

sem expressão relevante em outras posições, tendo, assim, um percentual 

acentuado em vendas,ou seja são vendedores em vários setores. 

É imperativo dentre os críticos sobre os cursos de Administração 

(MINTZBERT, 2006; COVRE, 1990; BERTERO, 2006) que há, historicamente, 

resultados duvidosos na formação desse tipo de profissional. Chega-se a afirmar 

que Administração não é uma profissão: 

Já se disse que a engenharia também não chega a ser uma ciência ou uma 
ciência aplicada, mas é verdadeiramente uma prática. Não obstante, a 
engenharia de fato aplica uma boa porção de ciência, codificada e 
certificada quando à sua aplicabilidade efetiva. E por isso pode ser 
chamada de profissão, o que significa que pode ser ensinada antes da 
prática, fora de um contexto específico. Nesse sentido, uma ponte é uma 
ponte, ou pelo menos aço é aço, mesmo que seu uso tenha que ser 
adaptado às circunstâncias presentes. O mesmo pode ser dito da medicina: 
muitas doenças são codificadas como síndromes-padrão para serem 
tratadas por técnicas específicas. O mesmo, no entanto, não pode ser dito 
da Administração. Pouco de sua prática foi codificada de forma confiável, 
muito menos certificado quanto à sua efetividade. Assim, a Administração 
não pode ser denominada profissão ou ser ministrada como tal. 
(MINTZBERT, 2006, p. 22) 

 

A empregabilidade, portanto, para esses sujeitos formados em cursos de 

Administração parece comprometida, principalmente devido a natureza do curso, do 

seu processo histórico de massificação, conduzindo-os a qualificação profissional 

duvidosa. Para que os profissionais formados em Administração tenham condições e 

maior mobilidade em suas posições e áreas de atuação nas empresas as 

competências técnicas e comportamentais terão que ser mais desenvolvidas. 

Segundo Rabaglio (2001, p. 5): 

As competências comportamentais têm sido foco de muitas atenções no 
mercado de trabalho, porque o mercado do passado só tinha olhos para as 
competências técnicas. Se o profissional fosse tecnicamente competente, já 
possuía os requisitos para ocupar seu lugar no mercado de trabalho. No 
mundo organizacional de hoje, o comportamento é o diferencial competitivo 
para qualquer profissional que tem como meta a carreira ascendente dentro 
da empresa.  
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As competências profissionais são condições essenciais para o processo de 

empregabilidade e planejamento da carreira. A carreira pode e deve ser planejada. 

“A descoberta dessa capacidade de influenciar a própria carreira traz benefícios 

tanto para o indivíduo quanto para as empresas” (SAVIOLI, 1993, p. 5).  As 

empresas estão à procura de profissionais comprometidos e com a consciência de 

sua carreira: 

Carreira é autoconhecimento de como as experiências pessoais e 
profissionais relacionam-se com seu trabalho atual e futuro para maximizar 
suas habilidades e comportamentos e atingir seus objetivos de vida, Jim de 
Vito, Diretor de Desenvolvimento Gerencial da Johnson & Johnson 
Internacional. (SAVIOLI, 1993, p.14). 

 

O mercado de trabalho de Ribeirão Preto é uma praça ampla com empresas 

já estabelecidas e com nível relevante de competitividade, entretanto 31,88% das 

empresas das quais os sujeitos da pesquisa procedem são de grande porte e 

42,03% são de médio porte. A necessidade de profissionais competentes é cada vez 

maior. 

Tal como o pensador Diógenes, que na antiguidade saía às ruas da Grécia 
com uma lanterna na mão dizendo, procuro o homem, empresas de alto 
nível, 2400 anos depois, se veem na mesma situação. No final de janeiro, 
2008 o Ministério do Trabalho informou que, em 2007, um milhão de postos 
de trabalho do SINE (Sistema Nacional de Emprego) não foram preenchidas 
por falta de gente com qualificação profissional. Esse é o mais baixo índice 
de recolocação profissional desde 2000. Uma das explicações é que o 
investimento público no ensino técnico não acompanha o crescimento da 
economia. O valor destinado ao Programa de Desenvolvimento da 
Educação Profissional e Tecnológica no orçamento geral da União apesar 
de crescer em valores brutos vem caindo de 0,8% do PIB em 2004 para 
0,05% do PIB em 2007, IPEA 2006. (BOTINHA, 2008, p. 28). 

 

Constata-se que os sujeitos estão empregados em empresas de grande e 

médio porte, considerando apenas a sua ocupação principal, as posição funcionais 

são pulverizadas, porém considerando a carreira do administrador, há um volume 

relevante dos sujeitos trabalhando como auxiliar (13,04%), técnico (8,70%), e 

vendas (4,35%) ou vendedor (4,35%), caixa de banco (2,90%), assistência (4,35%) 

e acrescenta-se a premissa do tempo em que estão nessas posições funcionais 

onde constata-se através da pesquisa de 4 a 7 anos, 37%, e de 8 a 10 anos, 27,54% 

e mais de 11 anos 20,29%, assim constata-se muito tempo sem mobilidade na 

posição funcional. 

Há evidências que os sujeitos investiram em cursos de graduação em 

Administração, oferecidos por IES privadas de duvidosa qualidade quando se 

referem em construção de competências e habilidades para o mercado de trabalho, 
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pois os mesmos sujeitos afirmam na pesquisa que a percepção ao final do curso de 

graduação em Administração foi de 33,33% que não atendeu em nada as 

expectativas e 15,94% que o curso não atendeu de forma satisfatória as 

expectativas. 

A empregabilidade implica em que os sujeitos possuam condições de se 

empregar, de se manterem no emprego e ascenderem na empresa pela mobilidade 

inerente às necessidades de produção, assim: 

Essa condição torna o trabalhador um elemento da produção mais 
necessário do que nunca, menos pela sua força de trabalho do que pela sua 
capacidade de discriminar contingências e tomar decisões; a eficácia dos 
resultados depende de seus diagnósticos do aqui e agora. O trabalhador 
responsável está atento à variabilidade no contexto e no evento em 
particular como condição essencial para criar a melhor solução, capaz de 
resolver os problemas daquele momento. O trabalhador é chamado a 
realizar contínuos diagnósticos da situação e propor soluções, muito 
frequentemente novas, ainda não previstas nos manuais. (MALVEZZI, 1999, 
p.65). 

 

Ressalta-se o baixo índice de como os trabalhadores, sujeitos dessa 

pesquisa, estão administrando a sua empregabilidade, através do desenvolvimento 

de sua identidade profissional, pois “é o capital com o qual ele negocia sua 

participação em novos cargos, missões e projetos” (MALVEZZI, 1999, p.67). E, 

talvez, o elemento mais preocupante é o resultado obtido pelos sujeitos após o 

término do curso de Administração. 

 

 

5.3  Outras atividades realizadas 

 

As questões respondidas pelos sujeitos da pesquisa são: exerce atualmente 

outra(s) atividade (s) profissional (is) e qual (is) atividade (s) exerce como 

profissional de Administração. 

Os resultados são que 63,77% não exercem outras atividades e 36,23% 

exercem. E as atividades exercidas são diversas: 5,80%, atividade docente; 11,59%, 

exercem consultorias; 4,35% são também empresários; e uma somatória de 13,05% 

exercem atividades de vendas diversas. 

O emprego tem migrado e se alterado em relação ao caráter de suas 

atividades substantivas. 

Constatamos o desaparecimento dos empregos na indústria, mas 
observamos o desenvolvimento dos empregos na distribuição. Os empregos 
estão migrando de setor. No Brasil, em 1970, segundo o IBGE, 49% dos 
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empregos do país estavam na indústria. Hoje, esse índice não chega a 
22%. Por outro lado, os empregos na área da distribuição e no setor de 
serviços estão crescendo. (MALVEZZI, 1999, p.65). 

 

Nessa nova configuração do mundo do trabalho surge novos modelos de 

empregos e o empreendedorismo é a “regra para a manutenção de um emprego” 

(MALVEZZI, 1999, p. 66).  

Os sujeitos da pesquisa apresentam baixo índice de transversalidade 

empreendedora nos seus perfis profissionais, pois 63,77% não exercem outra 

função ligada à sua formação em Administração fora do seu trabalho onde possui 

registro em carteira de trabalho, pois 94,20% possui o referido registro. 

Numa sociedade atual os empregos são criados pelos sujeitos, os negócios 

são pulverizados e os resultados dependem do alinhamento do perfil empreendedor 

com o comprometimento com a empresa e com a sua carreira. 

Quem é o empreendedor? É aquele trabalhador que comprometido com os 
resultados, cria competências organizacionais, sociais e econômicas para 
realizar a transformação que o negócio exige. Estou, atualmente 
denominando esse trabalhador de agente econômico reflexivo. (MALVEZZI, 
1999, p.66). 

 

O empreendedor, denominado como agente econômico reflexivo é o 

responsável pela produção do valor econômico do negócio e é comprometido com a 

atividade produtiva que exerce. É um sujeito que administra a sua carreira 

profissional, “sujeita a alterações imprevisíveis e frequentes, obrigando-o a reorientar 

sua identidade, suas atitudes, metas, rotinas e redes sociais” (MALVEZZI, 1999, 

p.66). 

O agente econômico reflexivo é aquele profissional que está constantemente 

se reinventando, criando laços de confiança e de associação. 

Nessa categoria analisada acentua-se mais ainda a provável falta de 

mobilidade na carreira de administrador dos sujeitos entrevistados. “Essa mobilidade 

reflete seu crescimento psicológico, profissional e econômico, sua estagnação ou 

sua marginalização” (MALVEZZI, 1999, p.66).  

 

5.4 Qualidade do curso de Administração 

 

Essa categoria forma-se pelas seguintes subcategorias ou questões 

respondidas e seus respectivos resultados: o que o curso de Administração 

proporcionou ao sujeito, em se tratando de conhecimentos específicos (questão 30); 
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o que o curso de Administração proporcionou ao sujeito em se tratando de 

competências (questão 31); o que o curso de Administração proporcionou ao sujeito 

em se tratando de habilidades (questão 32); o que o curso de Administração 

proporcionou ao sujeito em se tratando de atitudes (questão 33); quais 

características predominantes na identidade do administrador que o diferencia de 

profissionais de outras áreas de conhecimento (questão 34); qual o nível de 

formação que o sujeito respondente considera necessário para o exercício de função 

gerencial (questão 35). 

A qualidade dos cursos de Administração na atual conjuntura do Ensino 

Superior no Brasil é alvo de diversos questionamentos, críticas e posicionamentos 

dos teóricos que têm se debruçado no tema, como Bertero (2006), Chanlat 

(2010),Covre (1991),Andrade e Amboni (2002),Cunha (2005).É imperativo a 

afirmaçãode que a qualidade se comprometeu com a massificação dos cursos de 

Administração (BERTERO, 2006) através do surto do Ensino Superior (COVRE, 

1991). Por conseguinte, somente é possível entender a complexidade da questão da 

(falta de) qualidade dos cursos de Administração a partir de antíteses dialéticas 

apresentadas por autores como Cipriano Luckesi e Maria de Lourdes de 

Albuquerque Fávero que, em suas análises históricas sobre a Universidade, definem 

com clareza o possível caminho, a ser percorrido, para garantir qualidade no Ensino 

Superior. 

Luckesi (2006, p. 39) ao abordar “a universidade que não queremos” abre as 

páginas para a reflexão crítica da atual universidade-escola e então pode-se inferir 

aos modelos atuais de IES privadas, que fazem somente ensino, pois não há em 

sua composição, seja acadêmica, pedagógica e física, nenhum compromisso com a 

pesquisa. “Uma universidade sem pesquisa não deve, rigorosamente, ser chamada 

de universidade”. 

Há de se rejeitar um modelo pedagógico cujo:  

O ensino repetitivo é, geralmente, verbalístico, livresco e desvinculado da 
realidade concreta em que estamos. As aulas são constituídas por falações 
do professor e audições dos alunos, normalmente desmotivados. O 
aprendizado é medido pelo volume de conhecimentos, informações 
memorizadas e facilmente repetidas nas provas, nunca refletidas ou 
analisadas. (LUCKESI, 2006, p. 39). 

 

  

No ensino da Administração há de se rejeitar um modelo de IES, pois são 

elas as responsáveis pela oferta dos cursos, que “não exercita a criatividade, não 
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identifica nem analisa problemas concretos a serem estudados, que não incentiva o 

hábito de estudo crítico” (LUCKESI, 2006, p.39).  

A possível falta de qualidade dos cursos de Administração está na 

desvinculação da IES com a realidade, com a falta de comprometimento com o 

desenvolvimento local e regional, propondo-se a estudar “casos” de empresas fora 

do contexto da realidade de seus alunos e mascaradas por pseudos valores trazidos 

dos conceitos de globalização e neoliberalismo. Assim diz Luckesi (2006, p. 39):  

Não queremos uma universidade desvinculada, alheia à realidade onde está 
implantada, simplesmente como uma parasita ou um quisto. Ser alheia, 
desvinculada ou descomprometida com a realidade é sinônimo de fazer 
coisas, executar ensino, onde o conteúdo como forma não dizem respeito a 
um espaço geográfico e a um momento histórico concretos.  

 

As IES situadas numa determinada região, especificamente as estudadas 

cidade de Ribeirão Preto, deveriam promover a “produção da ciência, no processo 

de inovação tecnológica e na formação de recursos humanos” (ROLIM; SERRA, 

2010, p. 10).  

A premência na mudança do rumo das IES privadas se faz necessária pela 

própria exigência da realidade social e de competitividade e acima de tudo pelo que 

elas representam num possível desenvolvimento local e regional onde estão 

inseridas. Assim: 

Muito já se falou nesses últimos anos sobre a universidade no país. 
Diferentes interpretações foram apresentadas sobre a história dessa 
instituição e seus impasses, mas o desafio maior é transformá-la. Para tanto, 
faz-se necessário ter conhecimento de sua realidade, criação e organização, 
como funciona e se desenvolve, quais as forças que podem ser mobilizadas a 
fim de empreender as mudanças almejadas. Todavia, tal empreendimento 
nãose faz sem relacionar essa instituição com o conjunto da sociedade, na 
ótica de sua dimensão política. O ponto de partida para qualquer discussão 
sobre universidade não poderá ser, portanto, o “fenômeno universitário” 
analisado fora de uma realidade concreta, mas como parte de uma totalidade, 
de um processo social amplo, de uma problemática mais geral do país. 
(FÁVERO, 2006, p.18-19). 

 

A intenção dessa pesquisa é realmente realizar a proposta apresentada por 

Fávero, de levantar elementos teóricos da história, das contradições, das influências 

que as IES privadas têm causado no desenvolvimento local e regional, 

especificamente no âmbito da empregabilidade de seus egressos. 

Segundo Fávero (2006, p.20) a “universidade é convocada a ser o palco de 

discussões sobre a sociedade”, mas como 86% das IES são privadas, a ocupação 

maior no cenário das discussões é o posicionamento mercadológico e a lógica da 

competitividade e não o encaminhamento de propostas e alternativas que remetem 
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a discussão dos axiomas qualidade e quantidade. E, quando a discussão é 

qualidade, o pressuposto teórico são as concepções neoliberais. 

A expansão do Ensino Superior que se presencia ocorre numa nova lógica e 

numa nova orientação política e regulamentada por agências multinacionais e 

órgãos internacionais que reorganizam o desenvolvimento dos países de economia 

emergente. É notória a influência do Banco Mundial na modulação da estrutura e 

funções dos diversos níveis da educação no Brasil, da educação infantil à pós-

graduação. Segundo Dourado (2002, p. 239-240): 

Das orientações gerais do Banco Mundial é possível depreender a 
prescrição de políticas educacionais que induzem as reformas 
concernentes ao ideário neoliberal, cuja ótica de racionalização do campo 
educativo deveria acompanhar a lógica do campo econômico, sobretudo, a 
partir da adoção de programas de ajuste estrutural.  

 

Essa nova fase do capitalismo mercantiliza a educação e os cursos 

superiores são os que estão na ponta de um sistema perverso, onde uma somatória 

da população que não teve acesso à educação de qualidade em outros níveis de 

ensino como Educação Fundamental e Ensino Médio e se vê como consumidora de 

grandes fábricas de ensino. Um ensino que não oferece competências, habilidades e 

atitudes para uma melhor empregabilidade e uma atuação social e política não 

alienante e sim cidadã. Afirma assim, Cunha (2005, p. 62): 

O mercado passa a ser o grande regulador e moderador dos serviços 
oferecidos à sociedade e o Estado aos poucos vai se isentando das 
responsabilidades assumidas ao longo do desenvolvimento do Estado de 
Bem-estar social. Essa trama político-econômica perpassa pelo novo 
modelo de organização da sociedade humana: o neoliberalismo, um modelo 
gestado a partir das transformações ocorridas mundialmente nas últimas 
três décadas no campo geo-político, econômico e social, e que nada mais é 
que a nova fase do capitalismo.  

 

No cenário geográfico da pesquisa, na cidade de Ribeirão Preto, se evidencia 

a presença das IES privadas oferecendo nas últimas décadas centenas de vagas 

para o Ensino Superior privado, primeiramente presencial e após, em maior escala, 

através da modalidade a distância em detrimento da ínfima expansão das vagas e 

cursos na única IES pública presente na cidade, a USP, sendo que, historicamente, 

serviu às elites. 

 Essas IES privadas foram responsáveis, inegavelmente,pela democratização 

do Ensino Superior local e regional, pois abriram as portas para as novas classes 

sociais emergentes de diversas décadas de nossa história e se responsabilizaram 

pelo crescimento da região. O que se discute na pesquisa é que com o 
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aprofundamento da orientação neoliberal, alguns fatores foram se impondo em 

relação a outros, criando uma realidade paradoxal: qualidade x quantidade; 

educação x mercadoria; saber x consumo e outros. E assim: 

A aproximação entre os setores produtivos e educacionais, especialmente a 
educação superior, é um fato estruturalmente irreversível neste estágio de 
desenvolvimento do capitalismo mundial e, ao mesmo tempo em que as 
instituições de ensino superior são questionadas quando á qualidade do 
ensino, quanto aos conteúdos nelas desenvolvidos, quanto à eficiência de 
seu processo de produção e distribuição do conhecimento, externamente 
elas se revestem de um papel estratégico na economia dos países e dos 
blocos regionais constituídos na nova ordem econômica mundial. As 
Instituições de educação superior, portanto, se veem num cenário de 
contradição. Esse dilema é expresso por Goergen (s/d, p.63), “se a 
universidade se entrega à lei do mercado, ela se coloca numa situação de 
indigência crítica. Se ela, ao contrário, opta pelo distanciamento crítico, 
desvia-se das exigências práticas e imediatas de transformação social”. 
Neste contexto de transição paradigmática a universidade vive uma crise de 
identidade, pois transita do Estado para o mercado, da razão para a 
heteronomia, sem que esta travessia seja acompanhada por reflexões 
aprofundada das consequências. (CUNHA, 2005, p. 68-69). 

 

As consequências prenunciadas por Cunha pode-se notar na percepção que 

os sujeitos da pesquisa têm da qualidade dos cursos de Administração que 

concluíram e que os habilitaram para o mercado de trabalho local. 

Na pesquisa o sujeito analisou o grupo de conhecimentos específicos que a 

graduação em Administração cursada lhe proporcionou como Administração 

estratégica, Administração financeira e orçamentária, Administração de vendas e 

marketing, Administração de pessoas/equipes, Visão ampla, profunda e articulada 

do conjunto das áreas de conhecimento e Administração de Sistemas de 

Informação. Ressalta-se que, no questionário, o sujeito poderia assinalar os itens 

que efetivamente adquiriu e construiu no decorrer do curso de Administração, ou 

seja todos, somente um ou mais de um dos itens considerados conhecimentos 

específicos que estão presentes como componentes curriculares dos projetos 

pedagógicos de cursos de Administração, como também estão presentes como 

parâmetros nas Diretrizes Curriculares Nacionais do mesmo curso. 

As respostas ficaram pulverizadas, porém alguns conhecimentos específicos 

foram mais evidenciados como 26,09% dos entrevistados que responderam o 

questionário, assinalaram somente Administração de pessoas/equipes;13.04% 

assinalaram Administração estratégica; 10,14%, Administração de vendas e 

marketing; 8,70% visão ampla, profunda e articulada das áreas de conhecimento. 

Evidencia-se que não há uma visão sistêmica do sujeito quanto ao seu perfil, 

levando em consideração as respostas unilaterais mencionadas acima. Como um 
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profissional pode julgar conhecedor de somente uma área de conhecimento 

específico em percentuais tão acentuados? Principalmente diante de um curso com 

tendência generalista e com características marcantes da técnica. 

Na análise realizada pelos sujeitos referente às competências adquiridas no 

decorrer da graduação em Administração consideradas pelo questionário como: 

elaborar e interpretar cenários; identificar problemas, formular e implantar soluções; 

desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico sobre a realidade organizacional; 

assumir o processo decisório das opções de planejamento organizacional, direção e 

controle; desenvolver e socializar o conhecimento alcançado no ambiente de 

trabalho e ser capaz de enfrentar desafios e solucionar conflitos, revela-se uma 

percepção muito estreita de competências, pois como 24,64% dos entrevistas 

podem afirmar que possuem somente a competência de “enfrentar desafios e 

solucionar conflitos” num universo tão amplo de competências acima exposto. Como 

também 14,49% sinalizarem somente a competência de “identificar problemas, 

formular e implantar soluções”. 10,14% assinalarem somente a competência” 

elaborar e interpretar cenários e 13,04% afirmarem a aquisição somente da 

competência de “desenvolver e socializar o conhecimento alcançado no ambiente de 

trabalho”.  

É inquietante a conclusão de que 62,31% dos entrevistados ao responderem 

ao questionário, apontaram somente uma competência num universo de seis 

alternativas que poderiam ser assinaladas na sua totalidade ou parcialmente. 

Na análise que o sujeito fez quanto às habilidades adquiridas ao cursar a 

graduação em Administração que efetivamente são relacionamento interpessoal, 

liderança, adaptação à transformação, visão do todo, criatividade e inovação e 

técnicas, evidenciadas na questão de número 32, a inquietação ainda perdura pois 

20,29% assinalaram possuir somente habilidades quanto “ao relacionamento 

interpessoal”; 17,39%, “liderança”; 13,04%, “visão do todo”; 8,70%, “criatividade e 

inovação”.É surpreendente que somente 5,80% dos entrevistados combinaram as 

seis competências solicitadas no questionário, em suas respostas. 

Na penúltima questão dessa categoria analisada pelos sujeitos que diz 

respeito às atitudes efetivamente adquiridas através da graduação em 

Administração que foram definidas no questionário como comportamento ético; 

comprometimento; atitude empreendedora/iniciativa; aprendizado; profissionalismo e 

responsabilidade socioambiental, a unilateralidade das respostas ainda se 
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manifesta, pois 42,03% dos sujeitos responderam que a atitude adquirida foi o 

“comprometimento”; 13,04%, “o profissionalismo”; 8,70%, “o comportamento ético”. 

Somente 2,90% dos entrevistados combinaram as seis atitudes na resposta. E o 

instrumento de pesquisa, o questionário, evidenciou: “assinale todos os itens que o 

sujeito, efetivamente, adquiriu no seu curso”. 

É possível questionar o perfil profissional dos sujeitos, onde o 

“comportamento ético” aparece isolado num percentual de 8,70% e combinado com 

outras atitudes em outras respostas num percentual de 28%, que somando chega-se 

36,70%. Isso quer dizer que 63,30% não adquiriram ou construíram a atitude ética. 

Isso quer dizer que não possuem? Que não são éticos em suas relações 

profissionais e pessoais? 

A “atitude empreendedora/iniciativa” esteve combinada em respostas 

somente em 8,70% dos entrevistados. A atitude “responsabilidade socioambiental foi 

combinada somente em 5,80% nas respostas dos entrevistados”. 

E como última questão dessa categoria “qual o nível de formação que você 

considera necessário para o exercício de função gerencial”, 53,62% dos sujeitos da 

pesquisa assinalaram que “qualquer graduação” é necessária para exercer uma 

função essencial do administrador, contra 37,68% dos sujeitos que assinalaram que 

é necessário a graduação em Administração. E ainda 1,45%, Graduação em 

Administração e Especialização em áreas de Administração; 1,45%, nenhuma 

exigência e mais 5,80% assinalaram “qualquer Graduação e Especialização em 

Administração”. 

  

5.5 Influência dos Cursos de Administração para o Desenvolvimento Social e

 Econômico 

 

Essa categoria é constituída pela questão 36 do questionário da pesquisa que 

investiga na visão dos sujeitos, “quais setores da economia vê melhores 

perspectivas em relação ao mercado de trabalho para o Administrador nos próximos 

cinco anos”. Os itens disponibilizados para serem assinalados são setores do 

mercado que se utilizam muito das habilidades, competências e atitudes dos 

administradores como: Administração pública direta;Administração pública indireta; 

indústria; comércio atacadista; comércio varejista; instituições financeiras; hotelaria e 

turismo; consultoria empresarial; ensino e educação; informática; terceiro setor; 
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agronegócio; agroindústria; esporte; tecnológico; lazer e entretenimento; 

Administração hospitalar/serviço de saúde; serviços; nenhum; outros. 

 É imprescindível que anteriormente à análise das respostas dos sujeitos 

frente às perspectivas encontradas se conduza a uma breve reflexão sobre como o 

Ensino Superior contribui para o desenvolvimento regional e,portanto, econômico, 

social e cultural, portanto se parte do conceito de desenvolvimento regional dado por 

Clemente (1994, p. 39): 

Afirma que o desenvolvimento regional refere-se à elevação do nível de vida 
da população. Salienta ainda que essa elevação é observada com a 
elevação do nível de renda que deve ser superior ao crescimento 
demográfico. No entanto, a elevação do Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita não se traduz necessariamente numa melhor distribuição de renda e 
também em garantias para um crescimento futuro da produção. 
Por isso, é importante um crescimento autossustentado. Significa que o 
processo de crescimento e desenvolvimento, uma vez desencadeado, 
apresentaria uma sequência de fases e cada uma criando as condições 
necessárias para a fase seguinte. 

 

 

O Desenvolvimento Regional é enfim um processo que envolve fases e as 

condições são criadas a partir dos atores que agem em diversos setores e 

especialmente nessa pesquisa o desenvolvimento regional pode ser visto pela 

influência do Ensino Superior. 

O Ensino Superior é um fator, indubitavelmente, propulsor de 

desenvolvimento regional e local. “Para tirar completa vantagem do potencial do 

ensino superior para o desenvolvimento regional, pontes precisam ser construídas 

entre as instituições de ensino superior e as grandes e pequenas companhias, bem 

como toda a sociedade” (ROLIM; SERRA, 2010, p. 11). 

A região de Ribeirão Preto certamente tem se beneficiado das IES privadas e 

públicas que foram criadas nas várias décadas que marcam a expansão do Ensino 

Superior. Essas IES são polos de desenvolvimento de pesquisas em algumas áreas 

como a saúde e tecnologia. É inegável a importância da USP de Ribeirão Preto no 

desenvolvimento de pesquisas que ultrapassam as fronteiras locais e regionais, 

sendo referência mundial. Outras IES privadas têm se destacado, historicamente, 

em proporcionar ações isoladas em algumas áreas que contribuem para o 

desenvolvimento regional, como IES que dentro do tripé ensino, pesquisa e 

extensão implantam ações que ajudam na promoção da qualidade de vida das 

pessoas como também da promoção da cidadania. A afirmação da OCDE 
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(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) corrobora a 

argumentação: 

As análises da OCDE não estão preocupadas somente com os negócios 
relacionados à competitividade, mas também em olhar a ampla contribuição 
das instituições de ensino superior para as suas cidades e regiões e o que 
sustenta o desenvolvimento econômico. Elas olham a contribuição do 
ensino superior para a inovação regional, o aprendizado e o 
desenvolvimento social, cultural e ambiental e a construção de capacidades. 
(ROLIM; SERRA, 2010, p. 12). 

 
 

Porém, a expansão do ensino superior, ou “surto do ensino superior” como 

descreve Covre(1999), não necessariamente garante que a educação esteja 

cumprindo o papel de promotora de desenvolvimento. A quantidade não exprime 

crescimento. Afirma assim Rolan e Bandos (2010, p. 12):  

Observa-se que, na procura pelo crescimento sempre está presente o 
sentimento de que o bom é quando se tem mais, não importando a 
qualidade desse acréscimo. Crescimento aparece, também, como elemento 
fundamental para a solução de problemas humanos (SOUZA, 1993) e para 
a superação da pobreza e para a construção de um padrão digno de vida 
(OLIVEIRA, 2002).  

 

As IES privadas e públicas devem ser lócus para o desenvolvimento regional 

através de participação efetiva na formação, principalmente de profissionais 

competentes e habilitados para a complexidade do atual momento econômico, 

social, globalizado e localizado. As boas práticas são evidenciadas para essa 

contribuição. Ressalta-se a seguinte experiência: 

O município de Londrina reconhece que o modelo de desenvolvimento 
regional baseado na produção extensiva de grãos esgotou seu potencial, e 
que uma ação mais agressiva para transformar a economia regional para o 
futuro sucesso da região. Isso requer a participação das universidades 
públicas e privadas. A maior universidade estadual do Paraná, a UEL, está 
situada em Londrina, sendo que diversas universidades privadas também 
funcionam no local. Entre elas, a UNOPAR tem 12.000 alunos 
convencionais e 63.000 alunos no ensino à distância, a maior parte fora do 
Paraná. Essa Instituição, sozinha, fornece 30% do ensino à distância no 
Brasil. Como o acesso ao ensino superior continua sendo uma fraqueza 
crítica, uma vez que a proporção de jovens que encontram vagas e têm 
recursos para frequentar as universidades locais ainda é baixa. O município 
decidiu recentemente atrair uma universidade pontifícia (PUC) para a 
cidade, doando terras para o seu estabelecimento, sob a condição de que 
um determinado portfólio de programas de graduação fosse implantado nos 
cinco anos seguintes. Além disso, o estabelecimento de uma extensão da 
Universidade Tecnológica Federal está ajudando a garantir a disponibilidade 
de graduações de curta duração, altamente demandados pelo mercado de 
trabalho. Os primeiros programas a serem oferecidos são os de Tecnologia 
de Alimentos e de Química Industrial, onde necessidades especiais foram 
identificadas. (ROLIM; SERRA, 2010, p. 419). 

 

Observa-se que a experiência exposta acima na cidade de Londrina, está 

centrada no paradigma da quantidade enquanto sinônimo de desenvolvimento. O 
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eixo central da prática de planejamento do ensino superior é aumentar a quantidade 

de IES na cidade, sejam elas privadas ou públicas. Em nenhum momento se fala em 

qualidade das IES já estabelecidas e dos cursos que as mesmas oferecem. 

A escolha dessa experiência foi motivada pelas características similares entre 

a cidade de Londrina e Ribeirão Preto, ambas possuem o mesmo porte, renda per 

capta e até elementos históricos comuns. 

Em Ribeirão Preto são 16 IES privadas e uma Universidade Pública que 

oferecem seus serviços educacionais, além dos polos estabelecidos de IES de 

outros Estados que também oferecem vagas para diversos cursos de graduação e 

pós-graduação, na modalidade EAD. A pesquisa não encontrou nenhum referencial 

que apontasse para uma discussão da qualidade da oferta do ensino superior, para 

então direcionar como fator de contribuição no desenvolvimento regional e acredita-

se que a experiência similar a de Londrina tende a se repetir aqui em Ribeirão Preto, 

ou seja, somente a quantidade de IES sinalizao crescimento da região. 

A pesquisa, entretanto, faz o recorte dentro da discussão da expansão do 

Ensino Superior e foca na expansão e crescimento dos cursos de Administração em 

Ribeirão Preto e pretende responder qual o nível de empregabilidade gerado por 

eles. Especificamente nessa categoria de análise onde se tenta explicitar quais 

setores da economia os sujeitos veem melhores perspectivas em relação ao 

mercado de trabalho para o administrador nos próximos cinco anos. Ver Apêndice 

AM. 

Os dados mais relevantes são que 34,78% responderam que os serviços 

terão maiores perspectivas em relação ao mercado de trabalho para o 

administrador; 13,04% combinaram os setores da indústria e de serviços e o 

restante apresentaram combinações dos diversos setores da listagem das 

respostas. 

A cidade de Ribeirão Preto é um polo onde a área de serviços é ampla e 

variada, porém é uma cidade onde há a presença de empresas importantes na área 

do agronegócio e agroindústria. Há um parque industrial consolidado e um parque 

de empresas tecnológicas que apresentam grandes perspectivas no mercado de 

trabalho para o administrador. A rede hoteleira é ampla como também a rede de 

hospitais. O setor sucroalcooleiro, apesar de que no momento está em crise, é o 

maior do país e o mais expressivo. Concentram-se em Ribeirão Preto diversas 

instituições financeiras. O setor de empresas de logística tem crescido muito. 
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Entretanto a visão de futuro e perspectivas dos sujeitos da pesquisa são muito 

limitados quanto da atuação do administrador. Afirma Bertero (2006, p. 35): 

A formação do Administrador depende, em grande medida, das 
expectativas que existam com relação ao profissional e também de como se 
define o que seja um administrador. Dependerá igualmente do tipo de 
organização na qual a profissão será exercida, ou seja, se no setor 
empresarial privado, atuando em uma economia de mercado, na 
administração pública, em atividades chamadas terceiro setor ou 
organizações não lucrativas. 

 

Esta relação entre processo de desenvolvimento econômico e social que se 

traduz no desenvolvimento regional com a implantação e expansão de cursos de 

Administração é muito estreita. É inegável que os cursos de Administração oferecem 

uma massa de trabalhadores que são na sua maioria executores de práticas nas 

diversas áreas das organizações. É o curso com o maior número de matrículas do 

país, portanto, responsável por formar profissionais que atuam na manutenção e 

desenvolvimento das empresas, das organizações, das pessoas e dos processos. 

O número de matrículas em nossos cursos de graduação em 
Administração serve como testemunho da difusão da área e de sua 
importância para a sociedade. No entanto, leva a que nos 
preocupemos com a utilidade desses cursos para o efetivo exercício 
da profissão de administrador. (BERTERO, 2006, p. 124). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  
A pesquisa foi construída pelo próprio processo de caminhar, tendo como 

mapa o diálogo com diversos autores, atores do questionário e o orientador. 

 A caminhada foi estruturada com a perspectiva de responder às questões que 

nortearam o trabalho e cujas respostas foram extraídas dos elementos teórico-

práticos levantados ao longo dos cinco capítulos da presente dissertação. 

 No primeiro capítulo apresentou-se a metodologia da pesquisa evidenciando 

a escolha pela abordagem dialética, pois a pesquisa é definida como qualitativa.  

Como também a pesquisa trabalha com um universo de práticas sociais, focando o 

Ensino Superior, sua expansão, o curso de Administração, a sua massificação e a 

sua relação na produção de maior ou menor nível de empregabilidade dos sujeitos, 

entretanto a dialética responde melhor às contradições que se apresentaram na 

análise de todo esse cenário. 

 No segundo capítulo buscou-se conhecer e analisar o Ensino Superior no 

Brasil e a história do curso de Administração e assim atingiu-seo objetivo proposto 

de investigar a expansão do Ensino Superior em Ribeirão Preto, como também o 

crescimento e massificação do curso de Administração, que na pesquisa de definiu 

como objetivo geral.  

 Optou-se por fazer um caminho de volta à história do Ensino Superior no 

Brasil, passando pela Colônia a partir de dois períodos: jesuítico e pombalino, pois 

esses períodos demonstraram traços distintos da presença parcial do Ensino 

Superior no Brasil. A vinda da Corte Portuguesa ao Brasil também foi um marco 

histórico, para, a partir de então, se apresentar o cenário da implantação das 

primeiras Escolas de Ensino Superior. Mas foi na República, em 1930, que a 

pesquisa se defrontou com o nascimento da Universidade no Brasil ainda como 

ajuntamento de faculdades e um pouco mais tarde com a militância de Anísio 

Teixeira, iniciou-se um forte pensamento de se constituir uma universidade 

brasileira. E em seguida veio a contribuição de Darcy Ribeiro na fundação da 

Universidade de Brasília. 

 No período de 1964 a pesquisa se debruçou para explicitar a prevalência do 

Ensino Superior privado através da Lei da Reforma Universitária, Lei 5.540-68 e o 

início de sua expansão dentro de uma agenda desenvolvimentista. E ainda nessa 
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linha a pesquisa se deparou com outros momentos históricos cuja expansão do 

Ensino Superior foi muito relevante e diz respeito aos oito anos de mandato do 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Evidenciou-se a expansão do 

Ensino Superior nesse período dentro de uma agenda neoliberal das agências 

financiadoras que estabeleciam metas que deveriam ser alcançadas pelo Brasil, 

chegando ao número de 2099 IES privadas no ano de 2010. 

 A expansão do Ensino Superior também intensificou-se no governo Lula onde 

na Região Sudeste, em 2001 havia 1.566.610 matrículas em cursos superiores 

presenciais e em 2010 esse número chegou a 2.656.231 matrículas. 

 E foi no núcleo dessa expansão que o curso de Administração aparece como 

o maior curso em número de matrículas e consequentemente a sua massificação, 

chegando ao número de 874 mil matrículas conforme os dados do Censo do Ensino 

Superior de 2009. 

 Acredita-se que as questões que foram respondidas quanto a compreensão 

da história da expansão do Ensino Superior no Brasil, no Estado de São Paulo e na 

cidade de Ribeirão Preto, como também, identificou-se e revelou-se as causas e 

consequências da massificação do curso de Administração. 

 No terceiro capítulo onde se discutiu a formação do administrador em 

Ribeirão Preto foi explicitado a realidade dos cursos de Administração, onde se 

apresentaram uma grande quantidade de vagas oferecidas por IES privadas e o 

fenômeno das vagas oferecidas na modalidade a distância que chegaram a mais de 

cinquenta mil, evidenciando realmente um processo de massificação. A pesquisa 

não se propôs a trabalhar com dados do curso de Administração oferecido na 

modalidade EAD, por entender que demandava uma ampliação da fundamentação 

teórica como também do recorte geográfico e histórico. Porém, há dados presentes 

na pesquisa referentes à expansão das vagas do curso pelo modelo EAD que serão 

trabalhados em outras pesquisas posteriormente, por se tratar de um novo 

fenômeno que tem aparecido no cenário da expansão do Ensino Superior. 

 No quarto capítulo debateu-se a empregabilidade em Ribeirão Preto em 

contraste com a formação universitária na área da Administração e se realçou o 

conceito de empregabilidade como a capacidade de um profissional de conquistar 

uma série de aptidões para conquistar e manter-se no emprego. Esse conceito se 

confrontou, portanto com a realidade da formação dos profissionais de 

Administração revelando um baixo nível de empregabilidade. 
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 O baixo nível de empregabilidade gerado pelos cursos de Administração 

oferecidos em Ribeirão Preto por IES privadas tem sua origem na estrutura dos 

cursos marcada pela falta de investimentos em infraestrutura e corpo docente, 

ensino oferecido em quase 100% no período noturno, como também devido ao perfil 

dos alunos que buscam o curso de Administração, que geralmente, segundo a 

bibliografia explorada, procedentes de classes sociais menos favorecidas e de baixo 

poder aquisitivo. 

 Nesse capítulo se demonstrou o perfil dos sujeitos da pesquisa e evidenciou-

se apredominância do sexo masculino e que 66,67%  possuem a idade entre 29 a 

40 anos. Quase 70% possuem o status de casado, tendo dependentes onde 

aproximadamente 60% apresentando renda familiar mensal de 3,1 e 10 salários 

mínimos. A pesquisa demonstrou que a qualidade de vida do profissional de 

administração pode estar comprometida devido à baixa renda familiar, se 

posicionando em contraste com o cenário da cidade de Ribeirão Preto marcado por 

um custo alto de vida. 

 Foi inevitável também nesse capítulo perceber elementos novos que poderão 

ser aprofundados em outras pesquisas, mas que estiveram presentes nessa 

pesquisa através de dados já coletados do questionário, mas que não foram 

trabalhados no momento, como a qualidade de vida, a educação continuada, ensino 

noturno e tantos outros. 

 No quinto capítulo se discutiu as categorias de análise tendo em vista os 

objetivos propostos e a percepção dos sujeitos da pesquisa. Na primeira categoria 

denominada “os cursos de Administração”, o fato que mais se destacou foi a 

confirmação de que 49,27%  dos entrevistados têm uma percepção negativa do 

curso de administração, onde expressaram que o curso não atendeu em nada as 

expectativas e que o mesmo não atendeu de forma satisfatória. Assim como 73,91% 

dos entrevistados não possuíam registro do CRA. Outras áreas do conhecimento e 

de cursos foram apontadas como outras expectativas, destacando-se os cursos de 

Direito e Engenharia. 

A referente pesquisa não se propôs discutir o tema das outras expectativas 

dos sujeitos da pesquisa, que apareceram no questionário, porém houve referenciais 

teóricos que trouxeram à discussão a tendência de pensar principalmente o curso de 

Direito e Engenharia como áreas de possível sucesso profissional em detrimento de 

outras.  
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 A segunda categoria “empregabilidade e mercado de trabalho” revelou-se 

pouca mobilidade nas posições funcionais exercidas pelos sujeitos em contraste 

com o tempo em que os sujeitos ocupam as referidas funções. 

Pode-se concluir que esse fator é determinante na visão negativa ou 

pessimista que os sujeitos têm da profissão como também a ausência da 

compreensão da carreira de administrador. Nessa categoria a pesquisa abriu muitas 

possibilidades de investigação, porém houve a necessidade do recorte para 

responder ao objetivo da pesquisa que era identificar quais eram os níveis de 

atividades profissionais que os administradores alcançavam. Acredita-se que a 

questão foi respondida. 

 A terceira categoria “outras atividades realizadas”, revelou o baixo nível de 

empreendedorismo dos sujeitos, onde se apontou que 63,77% dos entrevistados 

não exercem outras atividades profissionais. 

 A quarta categoria “qualidade do curso de Administração” também atendeu ao 

objetivo proposto da pesquisa em descrever os aspectos desenvolvidos na 

empregabilidade dos administradores e o reflexo no desenvolvimento social e 

econômico de Ribeirão Preto. Como, também, contribuiu para corroborar os diversos 

questionamentos, críticas e posicionamentos de teóricos que já estudaram o tema, 

onde se demonstrou uma relação intrínseca da expansão do Ensino Superior e 

massificação do curso de Administração com a baixa qualidade na oferta dos cursos 

de Administração comprometendo-se, assim, a empregabilidade. 

 Nessa categoria abriu-se um universo novo de pesquisa, com temas 

relevantes como a discussão mais profunda da missão da universidade; o público e 

o privado; o fenômeno da privatização e outros diversos, que serão tratados em 

outro momento através de artigos e outras pesquisas que serão realizadas. 

 Na quinta e última categoria “influência dos cursos de Administração para o 

desenvolvimento social e econômico”, chegou-se a conclusão de que o Ensino 

Superior é fator propulsor de desenvolvimento regional e local, porém a quantidade 

de IES e cursos superiores na cidade de Ribeirão Preto não garantiu a qualidade do 

tipo de serviço prestado e nem garantiu que os egressos dos cursos de 

Administração estivessem posicionados no mercado de trabalho em melhores 

condições, garantindo-lhes mais mobilidade nos cargos e funções e assim, a 

garantia de maiores níveis de empregabilidade. 
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APÊNDICE B 

 

Relação das empresas que responderam ao questionário da pesquisa, através de 

seus colaboradores formados em Administração. 

 

1) Banco Santander. Ag. 19 
Rua Amador Bueno, 605, Centro, fone 16 3977 4300, Ribeirão Preto, SP 
site: www.santander.com.br 
 
2) Banco Bradesco 
Rua Duque de Caxias, 675, Ribeirão Preto. 
 
3) Rodonaves Transportes Encomendas. 
Rua Gal Augusto Santos, 550, fone 16 2101.9905, www.rte.com.br 
 
4) Interunion Comércio Internacional Ltda. 
Av: Guadalajara nº. 35, Bairro Lagoinha, fone: 16 21029200, www.iu.com.br 
 
5) Export Manager Negócios Internacionais Ltda. 
Rua São Sebastião, 1641 - Vila Seixas - Ribeirão Preto - São Paulo - Brasil -        
CEP 14015-040 fone: 16 39416991, site: 
www.exportmanager.com.br  email: contato@exportmanager.com.br 
 
6) Novo Shopping 
Av: Presidente Kennedy, nº 1500, Ribeirânea, Ribeirão Preto, Fone: 16 36032400, 
www.novoshopping.com.br 
 
7) Atri Fiat Ribeirão Preto 
Av: Dr. Francisco Junqueira nº 2873, Centro, Ribeirão Preto, fone: 1621216000, 
www.atri.com.br 
 
 
8) Santa Helena   
R PARAGUAI, 127, PRQ QUITO JUNQUEIRA 14075-350 RIBEIRÃO PRETO, SP 
fone: 3934 1000 site: www.santahelena.com 
 
9) Companhia de Bebibas Ipiranga (Coca-Cola) 
Av: Dom Pedro I, nº 2270, Bairro Ipiranga, Fone: 16 4009 2000. 
www.bebidasipiranga.com.br 
 
10) Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. 
Av. Saudade, 447  Ribeirão Preto, 14080-000 16 3904-9051, fone: 16 36050606 site: 
www.santacasarp.com.br  
 
11) JP Indústria Farmacêutica S.A.  
Av: Presidente Castelo Branco, 999, Fone: 16 35123500, www.jpfarma.com.br  
 
 

http://www.santander.com.br/
http://www.rte.com.br/
http://www.iu.com.br/
http://www.exportmanager.com.br/
mailto:contato@exportmanager.com.br
http://www.novoshopping.com.br/
http://www.atri.com.br/
http://www.santahelena.com/
http://www.bebidasipiranga.com.br/
http://www.santacasarp.com.br/
http://www.jpfarma.com.br/
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12) Usina Santa Elisa 
Rod. Armando de Salles Oliveira km 346,3 Caixa Postal 145 CEP 14.176-500 
Sertãozinho - SP - BrasilTel  3946.3900   ou 3946.3999 - 
site:  www.santaelisa.com.br 
 
13)  Grupo Stream (hotelaria) 
Rua General Osório, 830, Centro, Ribeirão Preto, www.streamhoteis.com.br 
 
14)  Gnatus 
Rodovia Abrão Assed Km 53 + 450 metros - (Marginal Leste) - Ribeirão Preto - SP - 
Cep: 14097-500 Fone: 2101 5000 site: www.gnatus.com.br 
 
15)  Dabi Atlante 
Av. Pres. Castelo Branco, 2525 | 14095-000 Ribeirão Preto, SP Fones: 16 3512 
1212  ou 16 35121212 site: www.dabiatlante.com.br 
 
 
16) Purina Nestle 
Rua: Peru,1451, Vl Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075310. TEL.: 36014300, (16) 
3601-4376 www.purina.com.br.  
 
17) Imediato Transportes 
Rua Augusto Bianchi, 366 - Subsetor leste 8 - Ribeirão Preto - SP - Cep: 14.095-140 
Tel: 16 2102 9199 www.grupoimediato.com.br 
 
18)  Petrobrás 
Av. República do Chile, 65 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20031-912 - Tel. (021) 
3224-4477  ou  0800 78 9001  www.petrobras.com.br 
 
19) Drogacenter Distribuidora de Medicamentos 
Av. Pres Castelo Branco, 2500  Ribeirão Preto, 14096-560 - 16 3965-5096Site: 
www.drogacenter.com.br 
 

20) Savegnago 
 Av. Nossa Senhora Aparecida, 2021, Bairro São João, Sertãozinho- SP 
CEP: 14170-903 site: www.savegnago.com.br  
 
21)  3 M 
Rod. Antônio Machado Santanna, S/N - subsetor Oeste 5 - Ribeirão Preto – SP, Tel: 
3602 6300 Site: www.solutions.3m.com.br  
 
22)  Eurofama( Segmenta) 
Av. Presidente Castelo Branco , 1385 - Ribeirão Preto - SP Tel: 16 35152 4952, Site: 
www.eurofarma.com.br   www.segmenta.com.br 
 
23)  Santa Ursula Shopping 
R. São José, 933 - Higienópolis - Ribeirão Preto - SP - tel: 16 2101 7400 
Site: www.shoppingsantaursula.com.br 
 
 

http://www.santaelisa.com.br/
http://www.streamhoteis.com.br/
http://www.gnatus.com.br/
http://www.dabiatlante.com.br/
http://www.purina.com.br/
http://www.grupoimediato.com.br/
http://www.petrobras.com.br/
http://www.drogacenter.com.br/
http://saopaulo.entrei.net/busca/busca_por_cep.php?cep=14170-903
http://www.savegnago.com.br/
http://www.solutions.3m.com.br/
http://www.eurofarma.com.br/
http://www.segmenta.com.br/
http://www.shoppingsantaursula.com.br/
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24) Ribeirão Shopping 
Av. Fernando Ferreira Leite, 1540 - JdCalifornia CEP: 14026.900 - Ribeirão Preto – 
SP Tel: 16 4003-4134 Site: www.ribeiraoshopping.com.br 
 
25) Concessionária Cical Chevrolet 
Av: Presidente Vargas, nº 2395, Jardim América, fone: 16 21023300 
www.cical.com.br 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ribeiraoshopping.com.br/
http://www.cical.com.br/
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APÊNDICE C 

Gênero do sujeito da pesquisa. 
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APÊNDICE D 

Idade do sujeito da pesquisa. 
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APÊNDICE E 

Estado civil do sujeito da pesquisa. 
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APÊNDICE F 

Números de dependentes do sujeito da pesquisa. 
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APÊNDICE G 

Renda individual mensal do sujeito da pesquisa. 
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APÊNDICE H 

Renda familiar mensal do indivíduo da pesquisa. 
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APÊNDICE I 

O que mais influenciou na escolha do curso de administração do sujeito da 

pesquisa. 
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APÊNDICE J 

A percepção do sujeito da pesquisa ao final do curso de Graduação em 

Administração. 
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APÊNDICE K 

Ano em que o sujeito da pesquisa concluiu o curso de Graduação em Administração. 
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APÊNDICE L 

Conclusão do curso de Graduação em IES Pública. 
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APÊNDICE M 

Curso realizado na modalidade presencial. 
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APÊNDICE N 

Curso realizado na modalidade EAD. 
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APÊNDICE O 

Conclusão de algum curso de graduação, especialização, mestrado e outros (além 

da Graduação em Administração) que o sujeito da pesquisa considera importante 

para a sua carreira. 
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APÊNDICE P 

Curso(s) concluído(s), além da Graduação em Administração que o sujeito da 

pesquisa considera importante para a sua carreira. 
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APÊNDICE Q 

Projeto de aperfeiçoamento, que o sujeito da pesquisa pretende realizar, 

considerando a educação continuada 
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APÊNDICE R 

Idioma(s) que o sujeito da pesquisa domina. 
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APÊNDICE S 

Setor da economia em que o sujeito da pesquisa exerce sua atividade principal. 
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APÊNDICE T 

Setor público em que o sujeito da pesquisa trabalha. 
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APÊNDICE U 

Setor privado em que o sujeito da pesquisa exerce sua atividade principal. 
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APÊNDICE V 

Classificação do porte da empresa onde o sujeito da pesquisa exerce sua atividade 

principal, utilizando o critério do IBGE. 
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APÊNDICE X 

Registro em carteira profissional. 
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APÊNDICE Y 

Registro no CRA. 
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APÊNDICE Z 

Motivo pelo qual o sujeito da pesquisa encontrasse desempregado. 
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APÊNDICE AA 

Ocupação principal onde o sujeito da pesquisa se encontra atualmente e ocupa a 

maior parte do seu tempo. 
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APÊNDICE AB 

Tempo em que o sujeito da pesquisa está na ocupação atual em empresa do setor 

público ou privado. 
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APÊNDICE AC 

Quantidade de pessoas que o sujeito da pesquisa tem sob sua subordinação ou 

coordenação direta na organização onde trabalha. 
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APÊNDICE AD 

Área funcional em que o sujeito da pesquisa dedica sua maior parte do tempo na 

organização onde trabalha. 
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APÊNDICE AE 

Outra(s) atividade(s) profissional(is) que o sujeito da pesquisa exerce atualmente. 
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APÊNDICE AF 

Outra(s) atividade(s) que o sujeito da pesquisa exerce como profissional de 

Administração. 
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APÊNDICE AG 

Conhecimentos específicos adquiridos em curso de Graduação em Administração 

pelos sujeitos da pesquisa. 
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APÊNDICE AH 

Competências adquiridas em curso de Graduação em Administração pelos sujeitos 

da pesquisa. 
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APÊNDICE AI 

Habilidades adquiridas em curso de Graduação em Administração pelos sujeitos da 

pesquisa. 
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APÊNDICE AJ 

Atitudes adquiridas em curso de Graduação em Administração pelos sujeitos da 

pesquisa. 
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APÊNDICE AK 

Características predominantes na identidade do Administrador que o diferencia de 

profissionais de outras áreas. 
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APÊNDICE AL 

Nível de formação que o sujeito da pesquisa considera necessário para o exercício 

de função gerencial. 
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APÊNDICE AM 

Setores da economia em que o sujeito da pesquisa vê melhores perspectivas em 

relação ao mercado de trabalho para o Administrador nos próximos cinco anos. 

 


