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Estamos vivenciando a “era
do conhecimento” na qual a
educação é apontada como ferramenta prioritária e
estratégica para o nosso País, não só na área econômica, como também na sócio-cultural-ambiental, trilogia
inseparável para pensarmos o futuro, fundamentado
em premissas atuais. A educação se torna, sem dúvida alguma, o diferencial competitivo mais importante
para o desenvolvimento de qualquer nação, assentada
na sua consequência mais importante – a inovação. Os
países periféricos que não alcançam os níveis de desenvolvimento desejáveis permanecerão “cativos” dos
que dominam as novas e inovadoras tecnologias. Um
mundo novo se abre para o “fazer mais com menos”, - a
Nanociência.
Especificamente em nosso Estado, o salto quântico
necessário para elevar o nosso desenvolvimento a patamares aceitáveis, se torna cada vez mais relevante
e distante. Estamos perdendo competitividade para
outras regiões, pois tardiamente partimos para o diagnóstico das causas. Simultaneamente, em nível nacional, regional e local despertamos para a importância
da “Logística” como principal fator para minimização
do diferencial existente entre o nosso Estado e os demais da nossa Região. O Conselho Federal de Administração e todos os Regionais do Sistema se incorporam
na busca de um diagnóstico no campo da logística que
revelem os gargalos limitantes do nosso desenvolvimento, pois como nós já sabemos, a logística se torna,
no momento, o principal diferencial competitivo capaz
de proporcionar a redução de custos empresariais. A
competição hoje se dá não entre empresas, mas entre
Cadeias Logísticas.
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CRAPrev em pauta

A Bahia vai sediar, no dia 30 de outubro, um dos módulos de estudos logísticos da Região Nordeste PBlog (Programa Brasil logístico) capitaneado pelo CFA, e pretende disponibilizar ao Governo Federal uma visão integrada sob o
ponto de vista dos Administradores, dos ganhos e limitações da Região Nordeste. A infraestrutura logística sem dúvida
é o campo da Engenharia especializada, porém convém afirmar que o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos é
delegada a nós, Administradores.
O PBlog tem este objetivo: analisar e contribuir, para outros projetos em andamento não só no Estado, como em
nosso País. A Presidência da República lançou recentemente o Programa Nacional de Logística Integrada e cremos que
a nossa contribuição será de extrema importância, no caso da Bahia. O PBlog será o evento mais importante do CRA-BA, com a participação de representantes de todos os Estados do Nordeste.
É atuando desta forma, com visão global e com foco desenvolvimentista, que acreditamos que os Administradores
têm muito a contribuir com o Brasil, reduzindo o que conhecemos como “Custo Brasil”, e seus macro-problemas.
Adm. Roberto Ibrahim oUehbe
Presidente | CRA-BA n 4.324
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Acontece em adm

CRA-BA e Banco do Nordeste
celebram acordo para cooperação
de crédito a Administradores
O Conselho Regional de Administração da Bahia
celebrou acordo de cooperação de crédito com o Banco do Nordeste. A partir de agora, os Administradores,
enquanto pessoa física e profissional de nível superior,
inclusive recém-formados, registrados e inscritos no
CRA-BA, terão mais facilidade na concessão de financiamento para aquisições de bens e serviços.
Utilizando os recursos provenientes do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, o acordo visa conceder
financiamentos para melhorias, como ampliação de
escritórios e modernização de equipamentos que contribuam para o aumento da produtividade.

Lei n° 12514 regula
anuidade dos conselhos
Uma conquista também comemorada por todos
os conselhos de fiscalização profissional é a nova
lei que regula e define as anuidades a serem cobradas pelas instituições. Essa lei é resultado da
conversão da Medida Provisória nº 536/11 que
incluiu a proposta de emenda apresentada pela
deputada Jandira Feghali (PC do B – RJ).

Conselhos Profissionais da Bahia
promovem Encontro
O 1º Encontro entre os Conselhos das Profissões
Regulamentadas na Bahia foi realizado na Associação Baiana de Medicina no dia 27 de julho. Entre os
assuntos abordados estava a discussão dos aspectos jurídicos, administrativos e políticos relativos à
fiscalização do exercício profissional no estado.
A reunião foi promovida pelo Fórum Permanente dos Conselhos e Ordens (Foco-BA), que reúne os representantes do CRC-BA, CORECON-BA,
COREN-BA, CREMEB, CREF13-BA/SE, CRA-BA,
CREA-BA, CRESS-BA, CROBA, CRBS, CREFONO-BA, CRMV-BA, CRBM2, CRTR8, CRF-BA, CRNS e
CREFITO7 com o intuito de aproximar os conselhos
para fortalecer as entidades e defender as profissões pelas quais elas existem.

CRA-BA investe em melhorias no
Setor de Fiscalização e Registro
O Setor de Fiscalização e Registro do CRA-BA conta
agora com uma ferramenta de informática moderna e
eficaz capaz de permitir a aquisição de dados atualizados de empresas cadastradas na Junta Comercial do Estado (JUNCEB). Através desta nova ferramenta, o Conselho poderá atualizar o cadastro de pessoas jurídicas e
localizar os inadimplentes para propor negociações.
Além disso, esta ferramenta irá provocar um incremento na fiscalização de pessoas jurídicas e um
aumento da quantidade de registrados. Para aperfeiçoar ainda mais a sua função fiscalizatória, no que se
trata do exercício legal da Administração, o CRA-BA
firmou convênio de cooperação técnico-operacional
com o Serasa Experian, visando atualização cadastral
e limpeza no banco de dados da instituição.
Os dois automóveis do setor também foram trocados, o que irá ampliar a produtividade e agilidade da
fiscalização em todo o Estado.

Parceria desperta empreendedorismo
Uma parceria realizada pelo Conselho Regional de
Administração da Bahia junto à associação educativa Junior Achievement tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento de jovens empreendedores
nas escolas públicas e privadas de Juazeiro. Serão implantados programas educacionais preparados pela
associação sem fins lucrativos, que por sua vez serão
ministrados e apoiados por voluntários ligados ao quadro de funcionários do CRA-BA na cidade. A iniciativa
será coordenada pelo represente do conselho em Juazeiro, o Administrador Gláucio Bessa.
A meta desse convênio é a de despertar o espírito
empreendedor nos jovens, ainda na escola, e proporcionar uma visão clara do mundo dos negócios. “Assim, consolidamos a cultura empreendedora e formamos uma geração de lideranças nas áreas empresarial,
educacional, social e política”, diz Gláucio Bessa.
Encontro dos Conselhos

Acontece em adm

XXII ENBRA - Encontro Brasileiro
de Administração
Com o tema “Pacto Global: a contribuição da administração para uma sociedade mais justa e sustentável” o XXII ENBRA – Encontro Brasileiro de Administração acontece na cidade do Rio de Janeiro, de 5 a
7 de novembro. O maior congresso de Administração
do país aguarda para essa edição cerca de dois mil congressistas, entre profissionais, empresários, professores e estudantes da área para troca de experiências e
crescimento profissional.
Em paralelo ao ENBRA acontece também o VIII
Congresso Mundial de Administração. Os eventos
ocorrerão no VIVO Rio e no MAM – Museu de Arte
Moderna. Ao final dos eventos será proclamada a
“Carta do Rio”, documento que sintetizará o pensamento dos participantes a respeito de como atender
aos princípios do pacto global em todos os segmentos da sociedade. Para maiores informações acessar
www.enbra-rio.com.

Prêmio Belmiro Siqueira 2012
Estão abertas, até o dia 28 de setembro, as inscrições
para o Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2012.
A edição deste ano traz como tema a “Análise do Resultado da Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e
Oportunidades de Trabalho do Administrador 2011 – 5°
Edição” referente à pesquisa desenvolvida pelo CFA e disponibilizado no site da instituição (www.cfa.org.br).
O Prêmio Belmiro Siqueira 2012 traz três categorias:
“Artigo Acadêmico”, “Artigo Profissional” e “Pós-graduação Stricto Sensu”. Para participar da primeira modalidade – Artigo Acadêmico –, é necessário ser estudante
de Administração. Já os profissionais de Administração
poderão se inscrever nas demais categorias.
Criado pelo CFA em 1988 com o objetivo de divulgar
e promover a valorização dos estudos realizados por Administradores e estudantes que contribuam para o desenvolvimento da profissão e da ciência da Administração no
Brasil, o projeto premia os três melhores candidatos de
cada categoria. Para maiores informações acesse o edital
no site do CFA ou através do e-mail formacao@cfa.org.br
e telefones (61) 3218-1800/1809.
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CFA divulga edital de convocação
para eleições 2012
O edital de convocação para as eleições 2012, que
renovarão 1/3 dos conselheiros regionais do Sistema
CFA/CRAs, foi divulgado dia 27 de junho. No documento, constam informações para os Administradores registrados e em dia com a autarquia sobre o processo eleitoral que ocorre no dia 25 de outubro.
O registro das chapas foi efetuado nos conselhos
regionais até o dia 1º de agosto. Já a atualização cadastral aconteceu até 27 de agosto. As eleições serão
online através do site www.votaadministrador.org.br.

Atualize seu endereço no portal
do CRA-BA e garanta seu voto
Todos os Profissionais Registrados no CRA-BA
devem atualizar seu cadastro no portal do Conselho
o quanto antes. A eleição para a escolha dos novos
dirigentes está próxima e a votação, que é obrigatória, será realizada no site do CRA-BA. Para isso será
necessário uma senha que será enviada pelo Conselho
Federal de Administração (CFA) para os respectivos
endereços cadastrados.

Administradores podem atuar como peritos
A Corregedoria do TJ/BA acolheu o pedido do CRA-BA no sentido de oportunizar aos Administradores
participar de perícias judiciais, ressalvadas as perícias
contábeis. Ressalta-se que a referida deliberação já
fora comunicada a Secretaria CGJ para adoção das
providencias cabíveis no que tange a comunicação
dos Magistrados do estado da Bahia. Medida semelhante também já fora adotada pelo TRT da 5ª Região,
também por solicitação do CRA-BA.
Assim, os Administradores já poderão atuar como
peritos judiciais como auxiliares do juiz na persecução de
elementos probantes para a elucidação de matéria ou
causa posta para crivo do Poder Judiciário, estando, como
de fato estão, aptos para exercer tal mister, tanto quanto
qualquer outro profissional de nível superior, obviamente,
respeitados os limites de atuação de cada profissão.
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Eventos e Agenda

Confira os eventos do CRA-BA
Comemoração do Dia do Administrador
O CRA-BA realizou no dia 11 de setembro, no Salão
Iemanjá, do Centro de Convenções da Bahia, das 19h às
22h30, um evento para comemoração do Dia do Administrador. Na ocasião o Prof. de Marketing e Comunicação e
Dr., Dado Schneider, ministrou uma palestra denominada
“O Novo Administrador do Século XXI”, onde os profissionais presentes discutiram sobre as novas técnicas e
equipamentos usados atualmente para o aperfeiçoamento da profissão. Como todo ano, foi entregue no evento o
Prêmio Administrador Emérito de 2012 cujo premiado foi
o Prf. Dr. Adm. Reginaldo Souza Santos, Diretor da Escola
de Administração da UFBA.

Premiação Administrador Emérito

10° e 11° Café da Manhã do CRA-BA
Nos dias 29 de março e 22 de agosto foram realizados na Casa do Comércio o 10° e o 11° Café da
Manhã do CRA-BA. Visando integrar os profissionais do setor e propor qualificação profissional, o
conselho organizou os eventos que contaram com
aproximadamente 150 participantes, cada um. No
primeiro encontro foi ministrado uma palestra com
o tema “O Gerenciamento de Processos de Negócios – BPM: O modelo de Gestão do Século XXI”
apresentado pelo Administrador Josias França Filho.
Já o último Café da Manhã trouxe para discussão
o tema “O Estágio na Área de Administração: Contornos Legais da Sua Prática” que teve como palestrante Dr. Pedro Lino de Carvalho Júnior, Procurador
do Ministério Público do Trabalho. Nesse mesmo
encontro foi firmado um convênio de cooperação
técnico e intercâmbio de informações entre o MPT
da 5° Região e os Conselhos Regionais do Estado
propondo mais eficiência no combate ao exercício
ilegal das profissões regulamentadas na Bahia.

Mesa de abertura do 11o Café da Manhã

Ciclo de Palestras 2012
No dia 27 de setembro, na Casa do Comércio, das 8h30 às 12h,
ocorreu o Ciclo de Palestras com os temas Enade 2012, ministrado pelo Prof. Alexander Berndt, e Pesquisa Perfil, Formação,
Atuação e Oportunidades de Trabalho 2011, apresentado pelo
Adm. João Coelho da Silva Neto. A entrada para o evento foi de
2 kg de alimentos não perecíveis.

Agenda
Encontro Baiano da Angrad
(EBANGRAD)
Local: Casa do Comércio
Data: 18 de Outubro
Hora: 8:00h às 12:00h
no 3º andar da Casa do Comércio,
em Salvador/Bahia.
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7° Encontro de Delegados e Representantes do CRA-BA

Delegados e Representantes reunidos em Salvador

Um encontro com
cerca de 25 convidados
reuniu os Delegados Regionais e Representantes
do CRA-BA na capital
baiana. O evento ocorreu
no dia 22 de agosto, das
14h às 18h no Auditório
do Conselho.

Cursos de capacitação profissional
No 1° semestre deste ano o CRA-BA promoveu três palestras em seu auditório. Dia 4 de maio, Karina Mizuki
foi a facilitadora do curso, “Matemática financeira com HP”. Dia 8,10 e 15 do mesmo mês, Márcio Lopes, mediou o curso “Planejamento e Gestão de Carreira”, e em julho, ele mesmo forneceu informações importantes
para os mais de 20 inscritos no curso “Entrevista de Emprego”.

Curso de Matemática Financeira

IX Encontro de Professores e
Coordenadores dos Cursos de
Administração (EPROCAD)
Local: Casa do Comércio
Data: 17 de Outubro
Hora: 8:00h às 17:45h

PB Log
Data: 30 de Outubro
Hora: 08h30 às 18h
Local: Fiesta Bahia Hotel
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Entrevista

José Sergio Gabrielli

Secretário de Planejamento do Estado da Bahia
Natural de Salvador, o economista mestre pela
Universidade Federal da Bahia, PhD pela Universidade de Boston, pós-doutorado pela London
School of Economics and Political Science, em
Londres, José Sergio Gabrielli é o atual Secretário de Planejamento da Bahia. Gabrielli exerceu o
cargo de diretor Financeiro e de Relacionamento
com Investidores da Petrobras entre 2003 e 2005,
quando foi eleito membro do Conselho de Administração e presidente da companhia, tendo sido o
presidente mais longevo da empresa (2005-2012).

Revista CRA-BA - Após presidir
por mais de seis anos uma empresa
do porte da Petrobras. Quais são os
principais desafios encontrados sob
o comando da Secretaria de Planejamento da Bahia (Seplan)?
José Sergio Gabrielli - Chegar com
o time jogando é um desafio importante, porque o seu trabalho tem
que ser fortemente voltado para não
desarrumar as jogadas e viabilizar
que elas se tornem mais eficientes.

“Salvador precisa
de algumas intervenções relevantes
no que se refere a
mobilidade ”

Em 2005, recebeu o prêmio de melhor executivo
de finanças da América Latina pelo International
Stevie Business Awards e, em 2009, foi agraciado
com o prêmio Person of the Year, concedido pela
Brazilian-American Chamber of Commerce. Já em
2011, foi eleito o Executivo de Petróleo do Ano pela
Energy Intelligence e neste ano, premiado como o
executivo de maior destaque nas relações comerciais entre Brasil-Japão, pela Câmara de Comércio
Brasil-Japão.

Em algumas entrevistas cedidas
a imprensa local o Governador Wagner falou sobre “continuidade com
ajustes” quando questionado sobre
como seria direcionada a nova administração da Secretaria. Quais são às
diretrizes dessa nova gestão?
Na Seplan, nesses meses iniciais,
eu procurei introduzir internamente

algumas metas e prazos para vários projetos e, ao mesmo tempo,
identificar superposições e lacunas
em algumas políticas importantes
do Estado, de tal maneira que nós
pudéssemos ter uma ação para aumentar a eficiência. Outro nível de
preocupação e de atuação é buscar
novos recursos, novas fontes, novas
formas de atração de recursos finan-
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de extrema felicidade em termos de
atração de projetos e investimentos.
Existem R$ 79 bilhões de investimentos privados planejados no Estado.
Esses investimentos são fortemente
fora da Região Metropolitana, principalmente investimentos na área de
mineração e energia, basicamente
energia eólica. Além disso, tem investimentos na área de infraestrutura. São investimentos feitos pelos
governos federal, estadual e municipal. Então, tem a Fiol (Ferrovia de
Integração Oeste-Leste), que está
em construção e é um investimento
do governo federal. Tem o Porto Sul,
que será um investimento federal.
Tem a possibilidade de ter a Ponte
Salvador-Itaparica, que é um investimento que será feito estadualmente.
ceiros para o Estado. Com isso, nós
também apropriamos as formas de
atuação da Secretaria Estadual do
Planejamento.
Quais são as metas da Seplan para o
desenvolvimento da Bahia nos próximos anos?
As metas do Agenda Bahia são a continuidade da inclusão social, aumento da participação social na gestão
do Estado, os grandes programas
estruturantes para a logística do Estado e a viabilização dos programas
que estão em andamento, como o
Água para Todos e o Pacto pela Vida.
Estes são programas definidos pelos
PPA (Plano Plurianual) e na formulação estratégica do governador.
O que Salvador pode esperar de
mudança, principalmente na área de
transporte e infraestrutura?
Independente da Copa, que é um

evento a mais, apesar de muito
importante, Salvador precisa de algumas intervenções relevantes no
que se refere a mobilidade. Salvador precisa de grande linha troncal
de transporte de massa e o metrô
vai viabilizar isso. Salvador precisa
redefinir as suas rotas e, portanto,
criar uma nova maneira de utilizar o
espaço existente. Além disso, é preciso planejar a expansão da cidade
no longo prazo. A cidade hoje cresce
fortemente em direção a Lauro de
Freitas e Camaçari, mas no futuro
ela vai crescer também em direção
à Ilha de Itaparica e ao Recôncavo
baiano. Portanto, nós teremos um
novo vetor de expansão da cidade e
que tem que ser planejado com todas as suas dimensões.
Quanto a busca por novos investimentos para o estado. Já há algum
projeto em andamento?
O Estado está vivendo um momento

“O Estado está vivendo um momento
de extrema felicidade em termos de
atração de projetos
e investimentos. ”
Tem ainda a mobilidade urbana e
estaleiros que serão construídos, a
partir, principalmente, do estaleiro
do Paraguaçu, que é uma combinação de três empresas baianas e
uma japonesa, num contrato que,
em última instância, vai atender as
necessidades da Petrobras. Tem
terminais de regaseificação na Baía
de Todos os Santos. É realmente
um grande pacote de investimentos
em todo o estado.
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Turismo

Infraestrutura e Sustentabilidade

O turismo já é considerado uma das maiores “indústrias do Brasil” e a Bahia vêm sentindo os impactos dessa
evolução. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), de 2009 a 2011 o fluxo de turistas
aumentou em cerca de dois milhões no Estado. Passaram dos nove milhões em 2009 para um fluxo total de 11
milhões - entre estrangeiros, brasileiros e baianos que estão em busca de conhecer melhor o próprio Estado. A
Bahia já é o terceiro principal destino do país e o que mais atrai visitantes no Nordeste.
Já a capital baiana continua sendo o principal portão
de entrada dos turistas que vêm à Bahia. Com 35 mil leitos, a cidade responde por 32,5% do turismo no Estado.
Mas, mesmo com um índice aparentemente bom, muitos
afirmam que os números poderiam ser ainda melhores.
Segundo Silvio Pessoa, Presidente do Sindicato dos Hotéis, restaurantes, bares e similares de Salvador (SHRBS)
e Presidente do Conselho Baiano de Turismo, em 2012,
o mercado turístico vem trazendo índices negativos mês
após mês. “Falta promoção municipal na captação de
turistas, falta uma Secretaria Municipal de Turismo que
tenha dotação orçamentária, que faça propaganda, publicidade, marketing e participe das Feiras Nacionais e
Internacionais na captação de turistas”. O Secretário de
Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, também concorda
que para maior captação de turistas é necessário investimento público-privado e divulgação.

A falta de infraestrutura adequada também é uma
das queixas dos empresários de turismo de Salvador,
além da mobilidade urbana eles se queixam também
do aeroporto e das praias. “Salvador hoje tem uma das
orlas mais mal cuidadas do país, o processo está judicializado e os atores municipais, estaduais e federais
não entram em um consenso para desamarrar este
imbróglio. Uma cidade com mais de 60 km de praias,
tem que ter estrutura para atender seus turistas”.
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A Secretaria de Turismo do Estado investiu cerca
de R$ 13 milhões em capacitação profissional da área
de turismo nos últimos anos e grande parte desses
recursos foi destinada para Salvador. Além disso,
serão investidos R$ 7,5 milhões em infraestrutura
turística para a Copa do Mundo. Também serão implantados Centros de Atendimento ao Turista (CATs)
em 35 pontos de Salvador, além de um projeto de sinalização turística espalhado pelos principais pontos
da cidade.

Turismo sustentável já!
Unir responsabilidade com desenvolvimento é crucial
para que as cidades turísticas consigam chegar ao cobiçado e imprescindível “Desenvolvimento Sustentável”. Com
a globalização, o turismo se transformou em um importante instrumento transformador de economias e sociedades. Além de gerar emprego e renda ele ainda acelera
a economia local e favorece o desenvolvimento. Apesar
de alavancar o crescimento em todos os aspectos, o turismo mal administrado pode gerar impactos ambientais,
sociais e econômicos graves. A educação e conscientização do turista e a implantação de práticas sustentáveis e
socialmente responsáveis nas cidades turísticas são ações
imprescindíveis para que o turismo possa ter um desenvolvimento sustentável de longo prazo.
Além disso, as cidades devem pensar em ampliar e
fazer melhorias na infraestrutura local para atender os
seus turistas, responsável por uma grande fatia da receita municipal. Porém é necessário que essas atitudes não
sejam ofensivas nem ao meio ambiente nem à população local, utilizando de forma consciente os recursos
ambientais, respeitando a cultura do local, e com monitoramento constante dos impactos.
Com o intuito de estimular o Desenvolvimento Sustentável, o Brasil é uma das 20 nações que integram a
Força Tarefa Internacional para o desenvolvimento do
turismo sustentável, cujo lema é: “Passaporte Verde,
Turismo Sustentável por um Planeta Vivo”. A campanha
visa estimular o turista a adotar uma atitude de consumo responsável, mostrando de que forma suas escolhas
podem contribuir para a conservação do meio ambiente
e para melhoria da qualidade de vida das pessoas nos
destinos que visita.
No website, http://www.passaporteverde.gov.br, os
turistas encontram dicas de como se tornar consciente
em suas escolhas para a viagem e em como se comportar durante o convívio com diferentes populações e
ecossistemas.
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As Novas Gerações no Mercado de Trabalho
Professora Universitária
e Doutoranda em Desenvolvimento e Análise
Regional.
Prof. Luiza Augusta da
Rocha Moreira

RESUMO
O propósito deste artigo é contribuir para as discussões sobre a profunda transformação do mundo do
trabalho nos países economicamente mais avançados/
emergentes ao longo do século XX e os impactos dessas transformações nos comportamentos das gerações.
Em especial uma reflexão sobre as considerações de Ricard Sennett e Hannah Arent sobre o capitalismo dos
finais do século XX e as relações no trabalho, a partir da
reconstrução das mudanças e reconfiguração ocorridas
no capitalismo.

INTRODUÇÃO
A depressão de 1930 afetou todos os segmentos da
economia e deixou desempregada ou subempregada
uma grande parcela dos trabalhadores. Logo após o
colapso da ordem liberal, e a reconstituição das instituições sociais, nos anos 40, a classe trabalhadora alcança
grau de unidade e coesão. Esta coesão de interesses
e a maior homogeneidade social foram possibilitadas
pelo compromisso tácito com a manutenção do pleno
emprego e pela conquista de relações de trabalho mais
democráticas. O período pós-guerra proporciona uma
inédita prosperidade que propicia a classe trabalhadora
maior segurança e bem estar social.
Compreender as mudanças decorrentes a este período é muito importante, pois as alterações no modo
como a produção é organizada trás a construção de um
novo significado para o trabalho e suas representações
(sindicatos).

Coordenador de Pesquisas Universitárias. Professor de pós graduação
e Doutor em Ciências
Sociais.
Prof. Laumar Neves de
Souza
O cenário econômico internacional, a partir de meados dos anos 70 começa a modificar, (terceira revolução
industrial) e se intensifica com o avanço da globalização
produtiva e financeira, com o ideário neoliberal que começa a se impor por força inclusive das ações hegemônicas dos EUA. Mas, é a queda do muro de Berlim e com
a dissolução da União Soviética que marca o fim desse
período.
Neste momento, em que a liberalização econômica
atinge em cheio os mecanismos de regulação do mercado de trabalho, as sucessivas derrotas para os sindicatos e para a classe trabalhadora em geral, nos países
mais desenvolvidos, colocam em questão as bases sobre as quais se ergueram as sociedades européias, que
serviam de modelo de desenvolvimento econômico
com bem-estar social.
As transformações que ocorreram a partir desse
período, tornaram-se a base para o atual desenvolvimento capitalista denominado por alguns autores de
globalização do capital. Este termo implica na incorporação e formulação teórica do pensamento neoliberal
que coloca a globalização como uma integração dos
mercados, da economia, da cultura e da política e trás
como consequência uma profunda transformação do
mundo do trabalho.
Para Sennett (2006, p. 102) o novo capitalismo
caracteriza-se pela capacidade imediata, da flexibilização, o risco, a alienação completa do indivíduo. Mudar
o tempo todo faz a pessoa esquecer-se da realidade a
qual pertence. No antigo capitalismo a consciência de
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pertencer a uma classe era facilmente perceptível, no
capitalismo atual não se sabe a que grupo social se pertence. As exigências do novo capitalismo afetam o ambiente de trabalho, tido como mais humano, com uma
aparente melhoria das condições de trabalho que não
passam de pura ilusão.
A construção do caráter depende de valores duradouros. Não é possível construir um caráter em um
capitalismo flexível, onde não há metas a longo prazo,
pois a construção deste depende de valores duradouros, relações duradouras, de longo prazo, isto não é
possível em uma sociedade onde as instituições vivem
se desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas.
(SENNETT, 2006, p. 102)
Sennett entende que o desenvolvimento do caráter
depende de valores estáveis como lealdade, confiança,
comprometimento e ajuda mutua. Tais características
desaparecem no novo capitalismo que dinamizam a
economia corroendo a idéia de objetivo, integridade e
confiança, valores das gerações passadas essenciais na
formação do caráter.

CONFLITO DE GERAÇÕES
Conflito de gerações é um termo utilizado para representar as divergências de pensamento, valores e
aspirações entre gerações.
É tendência natural às gerações anteriores verem
as novas gerações como menos responsáveis, menos
respeitadoras e menos comprometidas que as suas,
por outro lado, as novas gerações têm uma tendência
a subestimar e questionar a experiência das gerações
anteriores, seus valores, crenças e até o senso ético.
Entre as gerações que se sucederam após a II Guerra
Mundial podemos identificar um primeiro grupo, denominado tradicionalistas, que compreende as pessoas
nascidas antes de 1946. Eles reconstruíram o mundo
pós-guerra. Essas pessoas conviveram em sua infância
com a escassez e as sequelas decorrentes do pós-guerra, tendo algumas delas perdido pais ou familiares no
conflito. Esse grupo moldou sua personalidade em um
mundo em reconstrução e uma sociedade acostumada
com regras rígidas.

A geração que conviveu com uma expectativa de
tempo linear em suas vidas: ano após ano trabalhando
em empregos que raramente variavam de um dia para
outro, a conquista era cumulativa: toda semana eles
conferiam o aumento de suas poupanças; mediam a
vida pelas varias melhorias e acréscimos que haviam realizado em suas casas. Eles sabiam exatamente quando
iam se aposentar e o pecúlio que teriam. Neste período
as leis organizavam sua pensão e o governo proporcionava esse pilar. Acrescentado a tudo isso a autodisciplina resultou em uma geração mais econômica2.
A geração dos tradicionalistas teve seus filhos identificados como Baby-boomer, termo criado pelos americanos para designar as crianças nascidas depois da II
Guerra Mundial.
Os baby boomers foram criados em um mundo
em processo de rápido desenvolvimento econômico e
social. Herdando muito da experiência dos seus pais,
focando suas vidas no trabalho, buscando a riqueza e
estabilidade econômica. Lutaram pelas liberdades civis, viram ou participaram dos movimentos hippies,
das transformações políticas e econômicas da metade
e final do século XX, enfrentando diversas crises econômicas e sociais, caracterizando-se pela mobilidade
crescente no emprego, despreza os conformistas e outros protegidos pela armadura da burocracia; manter-se aberto a mudanças e correr riscos. Esta geração deu
início a diversas mudanças que ocorreram no mundo,
presenciaram o homem pisar na lua, viram o fim da
guerra fria, da libertação feminina – revolução sexual
– presenciaram a queda do muro de Berlim e desenvolveram toda a tecnologia que hoje nós presenciamos.
Especificamente, no Brasil além de vivenciarem o tempo da ditadura e do milagre econômico, lutaram pela
democracia no país ao som dos festivais internacionais
da canção, da bossa nova, da jovem guarda, dos novos
baianos.
A geração que sucede os baby boomers é denominada Geração X (nascidos entre as décadas de 1966 a
1977), que oferecem uma maior resistência aos conceitos dos boomers, buscaram uma maior flexibilidade na
sociedade e uma perspectiva de menor relacionamento
autoritário, questionando a rigidez das gerações anteriores.
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Os representantes dessa geração acreditam que o
dinheiro é importante, mas se prender a ele não é tudo.
Tem como característica uma enorme sede de conhecimento gosta de variedade e não aceitam muito bem
a rotina. Para eles os valores como lealdade e comprometimento que os baby boomers tinham pelas organizações e instituições não são tão fortes. Para alguns
autores esta geração é pioneira na utilização das novas
tecnologias e que na que mente desta geração haverá
sempre espaço para um caminho melhor, ou seja, jamais irão encarar um emprego como um foco vitalício
único de vinculação, característica da geração anterior.
Os baby boomers e os representantes da geração X
se tornaram os pais da próxima geração, denominada
Geração Y ou Millenials, chamados assim por serem
a geração da mudança do milênio. Nasceram em um
mundo que estava se transformando em uma grande
rede global. A Internet, emails, redes de relacionamento, recursos digitais, fizeram com que a geração Y
fizesse milhares de amigos ao redor do mundo, sem ao
menos terem saído da frente de seus computadores. A
mobilidade nas comunicações é outra característica associada ao consumo da Geração Y. Essa geração (nascidos entre os anos de 1978 a 1998) teve como grande
marco o uso da tecnologia como instrumento incorporado às suas vidas. Filhos de pais focados no trabalho e
na sua maioria altamente protetores (eles são os filhos
da geração X e netos dos baby boomers) os Y se firmaram como uma geração extremamente individualista
e com dificuldades para assumirem responsabilidade e
aceitar críticas construtivas, estão sempre conectados
(totalmente conectados), procuram informação fácil
e imediata, preferem computadores em vez de livro;
vivem em redes de relacionamento e fazem diversas
coisas ao mesmo tempo5, por outro lado, demonstram
uma alta capacidade para se relacionarem, principalmente com os outros membros de sua geração.

NOVAS GERAÇÕES, NOVAS RELAÇÕES
Durante os primeiros anos do século XXI muitas empresas, principalmente as ligadas às áreas de tecnologia e nova economia, experimentaram a chegada dos
jovens denominados nativos digitais. Essa geração experimentou o uso do computador e Internet desde sua
infância, não conhecendo um mundo sem o uso dessas
tecnologias.

A nova geração, denominada Y, passou a conviver
nas empresas com os membros da geração X e com
baby boomers, trazendo novas experiências e inúmeros
conflitos.
As pessoas da geração Y foram criadas com uma
grande base de autoestima. A elas era dito que podiam
ser e fazer o que quisessem, o que, por sua vez, gerou
uma população consciente de seus pontos fortes. Conversando com esses jovens da Geração Y, vemos que
eles sabem o que querem (coisas grandes) e quando
(agora), mas raramente ouvimos um plano prático ou
realista para o presente (LIPKIN, p. 9).
Os baby boomers e as pessoas da geração X focaram
seus projetos no trabalho, na carreira, na estabilidade
profissional e econômica. Para eles, o trabalho é parte
essencial de seus projetos de vida, enquanto que para
os Y o trabalho é um elemento acessório, que não deve
ser impedimento ou criar dificuldades para seus projetos e ambições pessoais (LIPKIN).
Em razão do forte movimento de inflação da autoestima, os membros da geração Y desenvolveram em
grande parte a dificuldade de assumir erros e admitir limitações, desenvolvendo um perfil de transferência de
culpa, característica do que se denomina autoinflação.
Apesar do fortalecimento da autoestima ser um aspecto importante no processo educativo, mal conduzido
pode levar a valorizar e elogiar também desempenho
insuficiente, levando o indivíduo e a própria família a
transferir a culpa dos insucessos para outras pessoas,
como por exemplo, para os professores.
Um dos fatores que levaram a esse cenário foi a
crença dos pais de que uma educação centrada nos filhos os protegeria das dificuldades e das frustrações e
sentimentos de culpa, levando os filhos a crerem que
poderiam ser o que quisessem, sem que, contudo desenvolvessem expectativas “realistas, práticas e fundamentadas” (SHAH, 2011, p. 53).
Essa geração, entretanto apresenta também diversos pontos positivos, como a ausência de medo e a autoconfiança e criatividade. Essas qualidades bem aproveitadas podem levar ao sucesso em diversos projetos
no ambiente corporativo. Um dos maiores desafios é
conseguir que as pessoas da geração Y trabalhem foca-
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das e pensando no presente.

mais e relacionamentos mais profissionais.

Outro fator de constante conflito é a liberalidade
com que os Y se relacionam, mesmo com os superiores
hierárquicos, uma vez que as pessoas da geração Y tendem a não reconhecerem a hierarquia, acreditando que
podem e devem ser sempre tratados em condições de
igualdade, principalmente porque desenvolveram esse
tipo de relacionamento a nível familiar, com pais exercendo um papel de proteção e apoio incondicional. Dessa forma, esperam que seus chefes tenham comportamento semelhante. Segundo LIPKIN (2010, p. 27) “Os Y
não vêm os superiores como alguém a ser respeitado”.

É um fato comum os Y deixarem o trabalho quando
suas necessidades de contato pessoal não são atendidas, ou quando acreditam que as exigências profissionais estão comprometendo suas expectativas pessoais.
Por outro lado, os membros das gerações anteriores
dificilmente deixariam a empresa por necessidades de
contato pessoal.

Dentro do ambiente de trabalho, os Y tendem a priorizar seus interesses, inclusive pessoais, em detrimento
de algumas responsabilidades. Atender ao telefone de
um amigo ou da família pode ser considerado importante ao ponto de interromper uma conversa ou uma
reunião. Por terem a expectativa de suprimento de suas
necessidades econômicas pelos pais, em geral pouco se
importam com a possibilidade de perderem ou se transferirem de emprego.
Com relação à motivação, as pessoas da geração
Y tendem a ser motivadas por fatores externos. A sua
capacidade de serem motivadas por fatores internos
foi altamente prejudicada pelo movimento de autoinflação. Segundo Lipkin “eles cresceram ouvindo elogios
em casa, na escola ou em sua comunidade”. O foco
acabava sendo as recompensas e os prêmios, independente do esforço realmente despendido. Mesmo um
desempenho medíocre seria considerado válido e digno
de mérito. Esse cenário traz para o ambiente de trabalho uma expectativa de retorno e premiação constante,
preferencialmente de forma imediata, provocando por
conseqüência constantes pontos de atrito e frustração.
No aspecto relativo à ética profissional, há um contraponto destacado entre os membros da geração Y e
os das gerações anteriores.
Os Y esperam das empresas flexibilidade quanto aos
dias e horários de trabalho, menos rigidez em relação
à vestimenta profissional, menos formalidade, melhores relacionamentos no trabalho e mais acesso à mídia
digital. Por outro lado, as gerações anteriores esperam
mais compromisso com o trabalho, ambientes mais for-

16

Artigo

Apesar de muitas dificuldades, as pessoas da geração Y são reconhecidas pela sua facilidade de trabalho
em equipe e interação, apesar de seu perfil individualista. Para os X e baby boomers o trabalho em equipe
e em rede não é tão natural. Além disso os Y tendem a
estabelecer relacionamentos verdadeiros e não apenas
relacionamentos de trabalho (OLIVEIRA, 2011, p. 45).

CONCLUSÃO
O velho capitalismo de alguma forma parece estar
entrando em uma fase final, uma vez que a economia
globalizada faz a utilização de novas tecnologias e o
mote das empresas é se tornar flexíveis. Como resultado, a forma de trabalhar também foi alterada empregos
a curto prazo substituem carreiras estáveis, habilidades,
evoluir rapidamente, e as experiências de classe média
ansiedades e incertezas mais confinados em uma época
anterior às classes trabalhadoras
A rápida e crescente incorporação da Tecnologia no
mundo do trabalho e nos meios produtivos, juntamente com a chegada de uma nova classe de trabalhadores
nativos digitais, tem obrigado as empresas a se adaptarem a esse novo cenário, como forma de se manterem
competitivas e vivas.
O novo cenário busca focar a ação principalmente
no processo de inovação que vem se mostrando um
diferencial competitivo da nova economia, onde temos
experimentado o surgimento de novas e gigantescas
corporações que aprenderam ou se desenvolveram a
partir da exploração adequada desse novo cenário. A
nova força de trabalho é que irá perpetuar as empresas
e modernizá-las. O aprendizado da exploração desses
novos talentos, focando na inovação, na criatividade e
no trabalho em equipe e em rede, mostra-se como um
dos diferenciais que farão as empresas progredir, modernizar, ou extinguir.
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Matéria

Mobilidade urbana da capital
Uma Comissão de Mobilidade foi montada com a função de estabelecer todo sistema de transporte da capital
baiana. Composta por dez membros - cinco de indicações do Estado, três da Prefeitura de Salvador e dois da Prefeitura de Lauro de Freitas - a comissão vem se reunindo constantemente para acelerar os trabalhos e estruturar as
novas diretrizes de mobilidade em toda Região Metropolitana.
De acordo com a Secretaria de Transporte e Infraestrutura de Salvador (Setin), as mudanças serão muitas e para
isso a prefeitura lançará, em breve, um site para a população consultar e opinar sobre as novas medidas em relação
ao tema. O acesso às informações poderão ser feitas através do site www.mobilidadeurbana.ba.gov.br

Metrô
Em fase de teste desde 22 de
dezembro do ano passado, o tramo
um da linha um, que liga a Rótula
do Abacaxi à Estação da Lapa, é a
única etapa concluída do metrô.
De acordo com a Setin, ainda será
concluído o tramo dois, que ligará o
acesso norte a Pirajá.
A linha dois, de responsabilidade do Governo do Estado, pretende
ligar a linha um, no trecho da Avenida Bonocô, até Lauro de Freitas,
pela Paralela, em um percurso que
totaliza 22 quilômetros. Porém, o
processo licitatório de parceria público privada ainda não tem prazo
para acontecer.
Quanto aos trens, que percorrem a região do Subúrbio da capital,
a prefeitura planeja trocá-los por
metrôs de superfície, mas o projeto
também ainda não saiu do papel.

Novas Avenidas
Outro projeto foi apresentado
por técnicos da prefeitura para alguns empresários baianos. A proposta é criar duas novas avenidas
na cidade, melhorando o tráfego de
veículos nas referentes regiões.
Uma das pistas ligará a Rótula
do Abacaxi a BR 324 e uma ponte
será construida sobre o Parque de
Pituaçú, ligando a Avenida Paralela
à Orla Marítima. Porém, a licitação
para essas grandiosas obras estão
previstas para acontecerem em
2013, na próxima gestão municipal.

Inclusão
Segundo a Prefeitura Municipal
de Salvador, que hoje conta com 55%
da frota de ônibus equipados com
elevadores, todos os projetos de mobilidade urbana já estão enquadrados nas necessidades dos deficientes
físicos. E de acordo com a assessoria
da Setin, até as passarelas vão dispor
de elevadores para os portadores de
necessidades especiais.

PBlog Nordeste
Para discutir soluções na melhoria da infraestrutura logística e de
transporte no Brasil, o Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração (CFA/CRAs) está elaborando um diagnóstico logístico do país
com o projeto Plano Brasil de Infraestrutura Logística (PBLog).

São cinco Seminários Regionais para discutir soluções em estradas, portos, aeroportos, ferrovias, dutovias e
infovias. Cada edição reune representantes dos CRAs e profissionais da respectiva região que, efetivamente, atuem
em alguma área da cadeia logística. Em Salvador acontecerá uma reunião no dia 30 de outubro, no Fiesta Bahia
Hotel, com especialistas de todo o Nordeste.
Ao final da coleta de dados, cada Regional fará um documento com as propostas de melhorias que serão entregues ao Governo Federal, sob o ponto de vista do Administrador, e questões de gerenciamento e integração da
cadeia de suprimentos.

17

18

Artigo

O Empirismo Empresarial e o Trabalho Científico do Administrador nas Organizações
Pós Graduado em Gestão do
Conhecimento para Inovação
e Empreendedorismo.

Professor da Universidade
Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB).

Adm. Geraldo Barbosa Silva
Júnior

Adm. Jovino Moreira da
Silva, M. Sc.

RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar uma apreciação crítica sobre o empirismo empresarial e as suas
limitações para administrar as organizações contemporâneas. A partir da análise bibliográfica, infere-se que
a gestão empírica é caracterizada por uma visão reducionista, simplista e desprovida de métodos e princípios
científicos. São apresentadas algumas proposições
teóricas para demonstrar que o conceito de empresa
está relacionado ao conceito de organização complexa
e dinâmica. Busca-se através de referenciais teóricos,
apresentar o conceito de Administração Científica, uma
breve discussão sobre formação e o desenvolvimento
da Ciência Administrativa com o intuito de esclarecer a
importância do trabalho científico e profissional do administrador para as organizações atuais.

A FIGURA DO ADMINISTRADOR PROFISSIONAL NAS ORGANIZAÇÕES
A Revolução Industrial do século XIX tem uma importante contribuição para o aparecimento da Administração nas organizações. O rápido crescimento e o
aumento da complexidade das organizações fabris passaram a demandar um novo tipo de trabalho capaz de
ordenar a nova estrutura em expansão.

Para entender esse momento Albers (1973) argumenta que:
O aparecimento das grandes empresas fez surgir uma
grande classe de administradores assalariados. Os proprietários poderiam, na melhor das hipóteses, assumir apenas
poucas posições de direção na administração; os níveis
médio e inferior da administração foram preenchidos por
administradores profissionais. (ALBERS, 1973, p. 15)
Segundo Albers (1973), desde os primeiros rudimentos organizacionais já tínhamos a presença de
pessoas que, além de exercer atividades relacionadas à
produção de bens, desempenhavam ações de controle
das operações produtivas, aparelhamento da mão-de-obra e ordenamento do uso de matérias-primas, que
caracterizava prematuramente atividades de um administrador. Inicialmente tínhamos o mestre-artesão que
além de organizar o trabalho desenvolvido nas oficinas,
cuidava do treinamento dos aprendizes, do volume da
produção e até mesmo, quando preciso, do processo de
negociação e venda dos produtos fabricados.
Para Bernardes (1988), a especialização das atividades, historicamente, percebida no seio da sociedade
primitiva, subsidiou o processo de diferenciação das
tarefas desempenhadas, favorecendo o aparecimento
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de várias atividades que mais tarde culminaria em profissões, inclusive a Administração. A especialização, segundo Bernardes (1988), ocorreu por duas razões:
[...] primeiramente, percebeu-se que as pessoas tinham
mais ‘jeito’ para certa atividade e menos para outras, tanto em decorrência de suas características de sexo, físico
e idade, quanto de suas capacidades inatas; em segundo
lugar, a complexidade progressiva das tarefas tornou o
tempo da aprendizagem cada vez maior, de sorte que o
indivíduo não podia dar-se ao luxo de bem desempenhar
grande número de trabalhos. (BERNARDES, 1988, p. 20)
Pode-se perceber na acepção druckerniana de Administração que a existência do processo de diferenciação e simplificação de tarefas em uma organização,
encontra-se diretamente ligada à cientificidade do trabalho de um administrador:
[...] sistematizar e metodizar o que antes era feito
através de palpites ou da intuição, reduzir a princípios e
conceitos o que antes era deixado à experiência e ao empirismo, substituir por padrões lógicos e coesos o que era
antes um reconhecimento casual e aleatório dos elementos. (DRUCKER, 1981, p. 352)
Para Drucker (1981), a ignorância da função administrativa, no que tange seus preceitos, princípios, parâmetros e responsabilidades é uma das mais graves
deficiências da sociedade empresarial. Segundo a visão
druckerniana, para evitar conceitos distorcidos sobre
o trabalho organizacional, a Administração precisa ser
compreendida como um órgão específico e de dimensões econômicas em uma empresa. Ainda para Drucker
(1981) o administrador é um elemento dinâmico em
uma empresa e um transformador de recursos em resultados; sua presença atuante é capaz de prover uma
organização de vantagem competitiva no mercado.
Percebe-se no empirismo empresarial que o conceito de empresa não se aproxima da concepção econômica de um espaço composto de meios organizados para
atender a demanda do mercado e que tenha como propósito a maximização dos resultados organizacionais e
humanos (SILVA, 2005). Sobre a compreensão do conceito de empresa pode-se observar que:

Até agora o entendimento médio das pessoas sobre a
complexidade das organizações e da vida organizacional
é tipicamente limitado. Deste modo, o primeiro ponto,
dentre vários, é prover uma base para o entendimento das
organizações, o que servirá para o segundo ponto, que é
prover uma base para o trabalho de sucesso nas organizações e para a participação nos esforços iniciais para a mudança e adaptação das organizações a novas condições.
(SILVA, 2005, p. 44)
Compreende-se nas proposições de Silva (2005) que
o entendimento de empresa ultrapassa a visão básica
e reducionista e avança para um conceito de sistema
complexo que requer um ordenamento lógico combinado às práticas específicas sujeitas ao consentimento
de processos decisórios que são intrínsecos à Administração.
Particularizando a Administração no contexto brasileiro faz-se interessante ressaltar que:
O Brasil ainda não assimilou a idéia de que administração é suscetível de prática profissional, segundo cânones
explícitos e generalizações válidas. Para nós administrar
é ainda uma arte empírica, que predominam opiniões, os
impulsos, os caprichos, até supertições. Qualquer bom
moço ou qualquer bom velho satisfaz os requisitos do administrador. (SILVA, 1974, p. 84).
Com o advento do administrador profissional o trabalho de gestão antes realizado sobre os preceitos de
experiências empresariais, cede espaço para princípios
teóricos de direção, planejamento e controle. O administrador assume a responsabilidade de combinar e
aplicar recursos organizacionais para assegurar que a
organização alcance seus propósitos. Nesse sentido,
entende-se que o trabalho do administrador não deve
ser realizado por indivíduos que desconheçam os princípios, os métodos e as teorias administrativas, em suma,
que execute um trabalho administrativo pautado apenas pelo empirismo empresarial.

A ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA E OS PERCALÇOS DO EMPIRISMO EMPRESARIAL
Para Koontz e O’Donnell (1981), uma postura incoerente perante os princípios que regem a prática admi-
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nistrativa, dificulta o alcance de soluções apropriadas
e aplicáveis, uma vez que àqueles que procedem dessa
maneira, ficam a mercê de arriscadas práticas de ensaio
e erro.
O executivo que tentar administrar sem uma teoria, e
um conhecimento estruturado por ela, precisará confiar
na sorte, na intuição ou no que já fez no passado, munido
de conhecimento organizado ele terá uma oportunidade
muito melhor de arquitetar uma solução exequível e bem
fundada para um problema administrativo. (KOONTZ;
O’DONNELL, 1981, p. 11).
Observa-se, comumente, que qualquer homem de
negócio, já tenha ouvido ou conhece algo sobre a Administração Científica. Em geral, o termo ‘Administrador de Empresa’ tem sido popularizado ao ser utilizado
para designar uma posição do proprietário de uma empresa, do responsável pela execução das atividades de
um grupo de pessoas com propósito organizacional, ou
alguém investido de poder e respaldado por conhecimentos elementares de gestão advindos do empirismo
empresarial.
Frederick Taylor foi um dos maiores nomes que contribuiu para o desenvolvimento industrial do século XX
e para a disseminação da cientificidade administrativa.
Através da sua principal obra “Princípios de administração científica”, constatou que a substituição dos métodos empíricos pelos científicos, por parte das empresas,
resultaria, inevitavelmente, na redução de custos e a
maximização dos lucros.
A partir da Segunda Guerra Mundial, percebe-se um
grande avanço dos estudos da Ciência Administrativa
fomentando além de diversas abordagens e pesquisas,
o aparecimento de escolas superiores de Administração
que contribuíram de sobremaneira para disseminar as
teorias sobre Administração Científica de organizações.
Percebe-se que a Administração tem em seu bojo pressupostos metodológicos erguidos sobre um objeto bem
delineado – a organização – que permitem entender
que a gestão empresarial não se resume na dicotomia
prática sem teoria, e tão pouco, na teoria sem prática.
Segundo o agrupamento das operações existentes
na empresa, Fayol (1989) sobreleva determinadas funções para extrair o conceito de Administração: “prever,

organizar, comandar, coordenar e controlar”. Para realizar tais operações, o indivíduo precisa desenvolver um
conjunto de habilidades e conhecimentos denominados
por Fayol (1989) de “capacidade administrativa”. A capacidade administrativa dentro dessa concepção é tida
como a principal habilitação dos indivíduos que ocupam
as funções de Administrador nas organizações.
O desconhecimento da importância da capacidade
administrativa tem acarretado na abertura de lacunas
na Administração de empresas que consequentemente
foram preenchidas por noções elementares de gestão
muitas vezes simulada pela capacidade técnica e empírica. Percebe-se ainda que os principais elementos
que pactuam à definição fayoleana de Administração
elucidam funções que formam o campo de atuação do
administrador e demonstram como seu trabalho beneficia uma empresa:

Admite-se, com efeito, que quando a previsão, a organização, o comando, a coordenação e o controle são exercidos eficazmente em todos os setores da empresa, todas
as funções têm desempenho conveniente e a marcha da
empresa é satisfatória. Podemos, destarte, concluir que a
primeira condição inerente ao chefe de uma grande empresa é a de ser um bom administrador. (FAYOL, 1989, p.
98)
Diante da visão fayoleana, o predomínio do empirismo na Administração desencadeia o curso livre e
descabido de equivocadas práticas empresariais. Nesse
propósito é compreensível a demonstração da imprescindibilidade do trabalho científico do administrador
em uma empresa.
Comparada a ‘capacidade administrativa’ apresentada por Fayol (1989), temos a ‘capacidade executiva’
que segundo Silva (1974) pode ser assim entendida:
Administrar é fazer coisas acontecer. Administrar cientificamente é fazer coisas acontecer do modo mais conveniente e econômico. O Administrador comum empírico
pode realizar coisas e até levar a efeito programas completos, porém sempre à custa de muito esforço, através de
muitos erros, ao preço de muito desperdício. O administrador profissional, isto é, o administrador científico, faz
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igualmente coisas acontecer – mas evita os movimentos
parasitários, extrai o máximo de proveito do esforço dos
trabalhadores, quer dizer intelectualiza a tarefa administrativa. (SILVA, 1974, p. 133)
Destarte, a Administração empírica padece de um
acentuado superficialismo, simplificação e ausência
de fundamentação científica. Por assim se apresentar
nas empresas, a Administração empírica é limitada aos
conhecimentos pormenorizados de gestão, crenças,
hábitos, preferências e geralmente de raciocínios equivocados por parte dos indivíduos que sustentam esse
tipo de prática.

baseados no senso comum, no “achismo” ou na improvisação não criativa.
Diante disso, percebe-se que as organizações carecem de profissionais com uma consolidada formação em
Administração capazes de atuar sobre o prisma da reciprocidade entre teoria e prática, atingindo os objetivos
organizacionais e conseqüentemente gerando a maximização de resultados de forma racional, lógica e científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que compreender e aplicar um trabalho baseado no caráter científico e profissional pode
melhorar consideravelmente a qualidade das práticas
administrativas nas organizações. Evidencia-se cada
vez mais que a figura do administrador autodidata, que
conduz o trabalho em uma empresa somente através
das suas inclinações pessoais sobre o negócio, experiências passadas e desprovido de formação profissional
– através do empirismo empresarial – não será capaz de
administrar eficientemente uma organização no atual
mercado globalizado e competitivo.
A profissionalização da Administração nas empresas,
de um modo geral, mostra-se como uma via de acesso para a maior eficiência e vantagem competitiva no
mercado. As mudanças organizacionais advindas dos
conhecimentos gerados no âmbito da Administração
Científica têm feito com que as empresas repensem mais
intensamente o seu posicionamento a respeito de aspectos como: planejamento e estratégias mercadológicas,
gestão e controle da qualidade, responsabilidade sócio-ambiental, gestão do capital intelectual e das relações
pessoais no trabalho etc.
Atuar no cenário empresarial do século XXI requer capacidade de Administração que sustente a nova estrutura organizacional nos seus pontos mais íntimos. O administrador empírico assolado por uma miopia empresarial
na condução dos seus negócios, não conseguirá obter
as ferramentas necessárias para uma eficiente administração caso continue a pautar suas ações em processos
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Gestão pessoal

CRAPrev, o plano de previdência
dos Administradores
O CRAPrev é um plano de previdência complementar criado especialmente para os Administradores. Com a
gestão da Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social, o plano é bastante flexível e tem o objetivo de
proporcionar uma aposentadoria mais tranquila para os registrados no CRA-BA. O processo é bem simples: o
Administrador solicita a sua inscrição e escolhe uma contribuição mensal a partir de R$ 42,00. A Petros investe
esses recursos ao longo dos anos e, a partir dos 55 anos de idade, o profissional já pode solicitar a sua renda de
aposentadoria.
Para incentivar o número de inscrições no CRAPrev, o CRA-BA recebeu no dia 13 de setembro de 2012 um
representante da Petros, com o objetivo de planejarem uma campanha de divulgação do Plano no estado da
Bahia. Em breve, os Administradores receberão mais informações. Para se inscrever no Plano, é necessário
estar com a situação regularizada no Conselho.
Quem não quiser perder mais tempo, já pode fazer
simulações de renda de aposentadoria no portal da
Petros , acessando www.petros.com.br. Para solicitar um estudo personalizado, envie um e-mail para
petrosprevidencia@petros.com.br ou ligue para (21)
2506-0230.
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