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Revista do Administrador

Índice

Editorial
“A primeira mulher a presidir o CRA da Bahia!”

Missão
“A Revista do Administrador é generalista e vem preencher um lugar ainda vago no grupo das publicações nacionais sobre assuntos administrativos. Ela visa, preponderantemente, noticiar o funcionamento e as atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de Administração da Bahia - CRA/BA e discutir
assuntos sob seus aspectos teórico e aplicado. Não tem finalidade lucrativa. Como periódico vinculado
a um órgão profissional, coloca-se exclusivamente a serviço da ciência da administração, incentivando
o debate objetivo e imparcial. Sua pauta é isenta de quaisquer influências doutrinárias ou políticas.”
1. Política editorial
A Revista do Administrador tem a preocupação de publicar artigos que sejam relevantes aos
objetivos propostos pela linha editorial estabelecida. Aceita, também, trabalhos que não sejam
inéditos ou restritos a autores brasileiros, desde que sejam obras recentes e observadas as seguintes recomendações:
1) Os artigos devem ser enviados completos em arquivo digital, formatados em espaço 1,5 e fonte
Arial 12, contendo até 07 páginas numeradas. Deve-se juntar ao final do trabalho um resumo em
português (cerca de 120 palavras), que permita uma visão do tema em questão. Evitar utilizar
marcações desnecessárias no texto como grifo negrito, itálico etc. As citações constantes do artigo
e as referências bibliográficas devem ser listadas em ordem alfabética, observando as normas da
ABNT. Figuras e imagens são publicadas em 300dpi no formato JPG e acompanhadas de legenda
e da fonte e/ou autoria.
2) Todos os autores devem ser identificados com o nome completo, formação acadêmica e titulação
máxima, cargo atual e vinculação institucional (em até três linhas).

3) As resenhas de publicações recentes devem ter até 2 páginas. Devem estar redigidas em português, observada a ortografia oficial. Devem conter as seguintes informações:
- Nome do autor da resenha;
- número de Registro no CRA/BA;
- cargo ocupado pelo autor e instituição a que está vinculado;
- referência bibliográfica completa da obra objeto da resenha (vide ABNT), incluindo o número
de páginas da obra.

4) Todos os artigos serão submetidos a parecer de consultores especializados, que fundamentarão a
decisão final do Conselho Editorial sobre sua publicação. Os textos enviados espontaneamente estão
sujeitos à análise prévia de adequação pela editoria da revista.
5) Os colaboradores podem enviar seus trabalhos para: revistadoadministrador@cra-ba.org.br

Será que faz realmente diferença o gênero de
quem administra as organizações? É sabido que
muito se tem estudado
sobre as questões de gênero na administração.

“A primeira mulher a
presidir o Conselho na
Bahia!” Desde 5 de janeiro do ano corrente, muitas vezes ouvi esta expressão. Então, parei para
refletir, mas foi impossível abstrair-me da palavra
crise, de tantas vezes lê-la e ouvi-la: “crise global”;
“crise moral”; “crise de valores”; “crise política”;
“crise econômica”; “crise familiar”; “crise na educação”; “crise diplomática”; “crise financeira”; e
“crise, crise, crise...”Assim, trago a vocês a mesma
indagação que me fiz: do que decorrem essas crises? Das questões de gênero ou da má gestão?

A administração desenvolveu-se como ciência, e
nós, os profissionais de administração, nos aperfeiçoamos, a cada dia, para o exercício do que preceitua
a Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965, há 44 anos,
mas a administração de organizações e instituições
públicas e privadas ainda é feita, em grande escala,
por pessoas, independentemente do sexo, que não
estão habilitadas, conforme regulamenta a Lei, para
fazê-lo, trazendo prejuízos para toda a sociedade.
O que pretendemos na gestão 2009/2010 é despertar, nos nossos colegas administradores, no mundo do
trabalho e na sociedade, a necessidade de administrarmos responsavelmente, tendo em vista a preservação
dos homens e dos valores humanísticos, do ambiente
natural e social, demonstrando a necessidade de permanecermos como uma categoria de profissionais regulamentados, responsáveis socialmente. Assim como
acolher os novos bacharéis em administração e, através de registro específicos, os graduados em cursos superiores de tecnologia para o pleno exercício, de forma
regulamentada e consciente das suas responsabilidades socioambientais, das funções previstas nos perfis
profissiográficos dos seus cursos.
Queremos, na Bahia e em todo o Brasil, a inclusão de profissionais preparados e competentes,
que efetivamente contribuam para por fim às crises que nos assolam.

Adm. Tânia Maria da Cunha Dias
Presidente do CRA/BA
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Acontece em Administração

forma mais significativa para
melhoria do serviço público.
“Estamos sempre focados no
planejamento, na execução, no
controle e na avaliação de cada
projeto”, ressalta ele, destacando os ganhos com a inclusão
de Administradores em cargos
estratégicos no setor público.

Vale lembrar que em 2009
estarão em curso iniciativas
do Governo com o objetivo de
aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a qualidade
da atuação do Estado e a satisfação do cidadão.

O maior acontecimento na
área este ano é o XIV Congresso
Internacional sobre Reforma do
Estado e da Administração Pública. Organizado pelo Centro Latino-americano para o Desenvolvimento (CLAD), será realizado
Gestão Pública será o foco principal da agenda de even- em outubro com a participação
tos do Governo este ano. Por isso, o presidente Luiz do Ministério do Planejamento
Inácio Lula da Silva instituiu 2009 como Ano Nacional e envolvimento do governo brasobre o tema. Para o Adm. Roberto Carvalho, presidente do CFA, sileiro, anfitrião do evento com
os Administradores são os profissionais que contribuirão de sede em Salvador, na Bahia.

A

O

Ano Nacional da
Gestão Pública

CFA e CRAs lutam por exclusividade
em vagas para cargos de AdministradoresM

C

tão registrados no conselho mais de 270 mil
profissionais. “A proposta não é brigar ou
entrar com processos judiciais e sim mudar
uma cultura. É um processo didático”, define Roberto Carvalho, Presidente do CFA. Ele
conta que os conselhos regionais estão atentos e visitam tanto as organizadoras, quanto
Dados do CFA apontam que existem 1,7 mil os órgãos que oferecem as seleções públicas
instituições de ensino superior que ofere- para esclarecer sobre a existência da lei de
cem 2.350 cursos para Administradores. Es- regulamentação da profissão.
argos de Administração não deveriam
ser preenchidos por profissionais de outros cursos de nível superior. Partindo
desta premissa, os conselhos federal e regionais,
CFA e CRAs, lutam para garantir que apenas Administradores possam ter acesso a estas vagas
nos concursos públicos.

Fórum dos Conselhos

CRA/BA vem participando ativamente
do Fórum Permanente dos Conselhos
e Ordem das Profissões Regulamentadas no Estado da Bahia - FOCO/BA desde a sua
criação no ano passado. O Fórum tem como atribuição o debate de questões comuns, de cunho
jurídico, administrativo, político e outras, atinentes as Autarquias Profissionais.

tados em sua maioria por instituições de ensino
privadas, nas modalidades presenciais ou à distância. “Estamos recebendo denúncias de falta
de estrutura e corpo docente desqualificado”,
alerta, Sandra Cirne Áspera Portela (CRA/BA),
secretária do FOCO/BA. Compõem também a
atual coordenação Executiva do Fórum:

Isabel Cristina Melo Souza Bastos (CRESS/
A mais recente discussão é a abertura indis- BA), como coordenadora, e Célia Maria Azevecriminada de novos cursos de graduação, ofer- do de Oliveira (CREFITO-7), como tesoureira.
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Benefícios

O

Conselho Regional de Administração (CRA/BA) assinou convênios com grandes operadores de Plano de Saúde, buscando agregar novos benefícios aos
Administradores registrados – Golden Cross, Medial Saúde, Unimed e Sul
América. Cada profissional poderá contratar serviços destes planos e desfrutar dos
valores diferenciados acertados com este Conselho.
O CRA/BA em parceria com o Sindicato dos Administradores do Estado da Bahia (SINDAEB) também possui diversos outros convênios, que beneficiam os registrados e os empregados do próprio CRA/BA, como faculdades, escritórios virtuais, clínicas, restaurantes, seguros, escolas, academias,
hotéis, agências de viagem, lojas de informática e muitos outros estabelecimentos.
Confira no site www.cra-ba.org.br .
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Diretoria de F iscalização e Registro

Entrevista com a Presidente

“Os Conselhos devem visar a melhoria profissional sempre”

Fiscalização é prioridade
“Por lei, as atividades desenvolvidas por estas
empresas para atender seu público envolvem
funções de administradores”, explica Waldeck .
“Nosso trabalho é verificar se elas estão registradas no Conselho, porque são obrigadas a isto
por conta de suas atividades”.

Da esquerda para a direita: Adms. Márcio de Miranda Leite e Oiticica, dir. Administrativo e Financeiro; Tânia Maria
da Cunha Dias, Presidente; Waldeck
Brandão Uzêda e Silva, Dir. de Fiscalização e Registro; Maria da Graça Pitiá
Barreto, Dira. de Desenvolvimento Profissional e Institucional; Helder Sérgio
Costa Gutierres, Vice-Presidente.

E

O trabalho de fiscalização é feito “in loco”. O CRA/
BA conta com dois fiscais e uma chefia de setor
para atender o Estado da Bahia. “Isto permite uma
média diária de 8 visitas”, afirma o Adm. Gerson da
Silva Dias, coordenador dos trabalhos, acrescentando que seriam necessários mais fiscais para cobrir a quantidade total de locais a serem visitados.
“Para atender todo o Estado, dividimos os fiscais
durante o ano entre capital e interior”. Com a realização, este ano, de concurso público haverá novas
contratações para este Conselho.

leita em janeiro, a nova Diretoria Executiva assumiu o CRA/BA para o biênio 2009/2010. Já os novos Conselheiros têm mandato até 2012 após eleição realizada em outubro de 2008, via internet. Como marco
histórico no Conselho, uma mulher, a Adm. Tânia Maria da Cunha Dias, assumiu a presidência da autarquia Federal. Confira a entrevista com ela.

O que uma mulher traz de novo para a presidência
do CRA/BA?

Creio que não existem diferenças marcantes na forma de
gestão do Conselho apenas pela questão de gênero. Presidir um Conselho é zelar por uma categoria profissional
compartilhando com os demais conselheiros esta missão e
como todos sabem, zelar e compartilhar, de um modo geral,
as mulheres o fazem muito bem. é bom lembrar, inclusive
que as mulheres, nos últimos anos, vêm graduando-se em
administração em maior número que os homens.
Qual será o foco de sua gestão?

Exerço minha profissão há 32 anos, iniciei no setor
público, na Secretaria de Indústria e Comércio, ligada
ao Desenvolvimento Industrial, mas minha formação é
predominantemente acadêmica. Ensino desde que me
formei, sou consultora do MEC, trabalho com gestão
de IES desde 1997. Tenho uma forte preocupação com
a formação do administrador. Daremos, portanto uma
atenção especial ao desenvolvimento das competências
dos nossos colegas profissionais.
Considera que há uma deficiência nesta formação
atualmente?

Recebemos muitas queixas de colegas que contratam
estagiários com relação à qualidade de sua formação,
além de verificarmos que em determinadas funções que
são fundamentalmente pertinentes as atribuições definidas para serem exercidas por administradores existem
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outros profissionais atuando. Isso não é regra geral, mas
é um sintoma de que precisamos atuar nesta área para
melhorar a formação dos profissionais e aproximá-la
cada vez mais das novas necessidades do mercado que
devido à velocidade das mudanças exige cada vez mais
profissionais diferenciados e com um perfil empreendedor e flexível para acompanhá-las.
Quais as metas estabelecidas até agora?

Participo das três últimas gestões do Conselho e das metas estabelecidas desde então, intensificaremos a aproximação com os demais Conselhos profissionais, através do
FOCO/BA, manteremos nossa aproximação com a Sociedade e o mercado, esclarecendo a importância de termos
profissionais regulamentados exercendo de forma plena
as funções para as quais estão preparados, estreitando os
laços com a comunidade acadêmica dialogando e levando
para esta a importância que tem a formação com qualidade dos nossos futuros colegas para que possam ocupar
seu devido lugar no mundo do trabalho.
Que conselho dá para os estudantes que buscam
uma postura de valorização da profissão?

Outro segmento que sempre vem sendo fiscalizado no intuito de melhorar a qualidade da
Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva, Dir. de Fiscaprofissão são as faculdades. “Chamamos de fislização e Registro
calização preventiva, que é muito importante
ntensificar a fiscalização tem sido uma para garantir o nível de ensino, pois os alunos
preocupação constante do CRA/BA para têm cobrado muito isto e o CRA/BA tem intengarantir a credibilidade do Conselho e va- sificado esta missão”, diz Gerson.
lorizar a profissão. Segundo o Adm. Waldeck
Ele faz um alerta: “Só podem ser registrados no
Brandão Uzêda e Silva, Diretor de Fiscalização CRA cursos aprovados pelo MEC e os alunos que
e Registro, quatro segmentos estão na mira dos saem de instituições não reconhecidas não podem
Administradores/Fiscais este ano, além de em- tirar seu registro. São apenas bacharéis e não Adpresas e órgãos públicos – administradoras e ministradores”, explica, convocando os estudantes
condomínios, empresas de desenvolvimento de a ficarem atentos a isto para não perderem o direisistemas, agências de turismo e empresas orga- to de serem Administradores. As denúncias feitas
nizadoras de eventos.
ao CRA são repassadas ao Ministério Público.

I

Acompanhamento das Ações de Fiscalização do CRA/BA - 2008

Creio que qualquer profissional em formação tem que se
atentar para a ética da sua profissão e entender sua contribuição como cidadão para desempenhar bem seu papel
social. O estudante é um administrador em potencial e tem
que cuidar do falar, do vestir, da interação com a sociedade.
O Conselho deve estar pronto para ajudar este público.

Também em janeiro o Conselho Federal de Administração reelegeu por mais dois anos o Adm.
Roberto Carvalho Cardoso e o Adm. Marcos Lael de Oliveira Alexandre como presidente e vice-presidente, respectivamente. O CRA/BA é representado no CFA pelo Adm. Ramiro Lubián Carbalhal.

Fonte: Siscafw e Livros de registros de ações do CRA/BA.
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Diretoria Administrativa e Financeira

Diretoria de Desenvolvimento Profissional e Institucional

Eventos visam formação profissional

Foco nas pessoas

M

anter e aperfeiçoar o
bom trabalho desenvolvido na área Administrativa e Financeira do CRA/
BA nas gestões é a base para as
próximas metas da Diretoria, que
agora tem à frente o Adm. Márcio
de Miranda Leite e Oiticica.

O foco é mudar a visão que a
sociedade tem dos órgãos representativos. “Os conselhos
não podem ser vistos como
encargo ou apenas como uma
representação corporativista
da categoria”, considera Oiticica. “ É importante apresentar
Márcio de Miranda Leite e Oiticica,
o trabalho efetuado pelo CRA/ Adm.
Dir. Administrativa e Financeiro
BA, que luta pela boa imagem
do administrador e pela ética dera que a inadimplência no
CRA/BA não é grande, grae valorização da profissão”.
ças a um forte trabalho de
Apesar desta visão errôc o n s c i e n t i z a ç ã o .“ E s t a m o s
nea ainda existir, ele consisempre ressaltando as con8

tribuições que retornam aos
registrados, como descontos
em diversos estabelecimentos conveniados e ações de
fiscalização em empresas e
nos concursos públicos para
defender cargos e funções
que são exclusivas do administrador”.

O CRA/BA hoje conta com 25
colaboradores, sendo 24 na ativa e 1 licenciado, para atender
cerca de 15.000 profissionais e
1.680 empresas, registrados e
ativos. “Nosso público consegue vê no registro profissional
o inicio de uma carreira de vital
importância para a sociedade”,
afirma Márcio Oiticica, destacando que a equipe enxuta do
órgão garante um bom atendimento graças à dedicação e ao
comprometimento de todos.

C

om a preocupação de
manter contato regular
com a comunidade em
geral, o CRA/BA, programou
uma extensa grade de eventos
para 2009. “Nossa intenção é estar sempre próximos do nosso público – estudantes, acadêmicos e
profissionais – para mostrar nossa atuação em prol da profissão
de Administrador”, diz a Adm.
Maria da Graça Pitiá Barreto, diretora de Desenvolvimento Profissional e Institucional .
Um dos eventos principais
desta grade é o tradicional Café
com Palestra que acontece há
dois anos e, neste, tem duas edições. A primeira, em abril, sobre
a questão da regulamentação do

co do Brasil” com o palestrante
Fernando Leite Siqueira, especializado em energia pela Universidade de Houston, EUA.

Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto, dir. de
Desenv. Profissional e Institucional

Também fazem parte da programação palestras regulares em faculdades baianas, cursos e eventos
diversos. “Com estes eventos, cumprimos nosso papel de informar e
reciclar os profissionais, consolidando a missão do CRA/BA quanto à formação do Administrador”,
acredita Maria da Graça.

estágio com a presença de representantes das faculdades, com
a palestra da Adm. Edneide de
Oliveira Lima. A segunda, em
agosto, traz um tema mais amplo
– “Pré-Sal – O Futuro Energéti-
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Artigo

Empreender-se para Empreender
Prof. Dr.Adm.Eduardo Fausto Barreto
Prof. Psic Ana Paula Pitiá Barreto

Situação econômica atual
e o fim dos empregos

E

10

m menos de um século, o trabalho humano
está sendo sistematicamente eliminado do processo de produção e o trabalho em
massa vem sendo praticamente extinto em todas as nações
industrializadas do mundo. A
crise do desemprego vem atin- presas e, também, por parte da
população, principalmente, por
gindo a todos os paises.
parte dos servidores das orgaA atual crise financeira que nizações. Rifkin (1995) destaca
abalou o universo tem deixado alguns aspectos que vêm sendo
os gestores preocupados com observados na sociedade e no
o direcionamento estratégico ambiente empresarial.
das organizações. As reportaUma das modificações introgens vêm divulgando a surpreduzidas
tem sido a sofisticação
sa da população mundial com
das
tecnologias
de informação
os recentes acontecimentos e a
preocupação com a continuida- e comunicação. Esses avanços
de dos empregos dos servido- tecnológicos vêm produzindo
res das empresas que assistem mudanças aceleradas nas mais
atônitos a todos esses eventos. diversas situações de trabalho.
Manchetes, como as publicadas
A substituição de seres hupela Revista Isto É (2008), afir- manos por máquinas intelimando “Os americanos regis- gentes em incontáveis tarefas
tram a maior taxa de desempre- tem conduzido milhões de
go de sua história e o consumo trabalhadores de escritório e
desaba nas lojas” e, ainda, “Os operários para as filas do depreços dos produtos alimentí- semprego. As novas tecnolocios dispararam nas gôndolas gias baseadas no computador
e esvaziaram os carrinhos”, dei- prometem substituir a própria
xaram estupefatos os leitores.
mente humana, colocando máEssa realidade vem culminar quinas inteligentes no lugar de
todo um processo de mudan- seres humanos em toda a escaças que vêm sendo observadas, la da atividade econômica.
ao longo dos anos, e que exiPor conta dessa escassez de
gem uma reflexão de atitude a empregos, têm-se assistido a
ser adotada por parte das em- uma nova modalidade de ocu-

vada no mundo organizacional. para atuarem no campo profisAs consequências em relação à sional que escolheram.
quantidade de empregos têm
Esse é, então, o objetivo deste
motivado os trabalhadores a artigo: refletir sobre aspectos
refletir as saídas que dispõem

Avanço tecnológico e a necessidade de permanente atualização
A maioria dos trabalhadores parece sentir-se
totalmente despreparada para lutar com a enormidade da transição que está acontecendo. Frequentemente, encontram-se profissionais fora
de sua área de estudo, atuando em empregos
que não lhe exigem o conhecimento acumulado
ao longo de sua vida acadêmica.

pação laborial que são os empregos temporários. Não dão
nenhuma garantia de continuidade, mas o trabalhador tem a
gratificação de sentir-se útil por
aquele pequeno espaço de tempo em que o comércio ou a indústria, motivado pelo aumento da demanda, deu-lhe aquela
oportunidade de trabalho.

Uma outra cultura introduzida
foi a adoção da produção enxuta,
ou seja, a combinação de novas
técnicas gerenciais com máquinas cada vez mais sofisticadas
para produzir mais com menos
recursos e menos mão-de-obra.
Com a escassez de recursos debatida em qualquer compêndio
econômico, a atitude de adoção
da economia e combate aos desperdícios é louvável e incentivada na gestão das organizações.
A eliminação da tradicional
hierarquia gerencial, substituindo-a por equipes multiqualificadas que trabalham
em conjunto, compartilhando
idéias e implementando decisões conjuntas diretamente na
fábrica, é outra alteração obser-

Conceito de Empreendedorismo e
a necessidade de empreender-se

Artigo

conjunturais e como os profissionais podem preparar-se
para enfrentar essas situações.

O que fazer então? Um conselho acadêmico
sempre dado aos jovens estudantes é o de nunca
pararem de estudar e se atualizar. Na corrida da
competição por vagas, quem consegue estar em
dia com os avanços tecnológicos e com os acontecimentos conjunturais é o vencedor e consegue
seu “lugar ao sol”.
Há a necessidade de se buscar constante atualização técnica para saber lidar com o avanço da
tecnologia, mas também de se procurar saídas
para a crise que se enfrenta.
lução de conhecimento, as experiências advindas
de estágios em organizações que deixam um legado técnico importante são exemplos de situações
onde o “cavalo passa selado”.

Quando se fala em saídas para a crise, pensase sempre em buscar empreender um pequeno negócio e adentrar-se ao mundo empresarial como microempresário. Com certeza,
atua como empreendedor aquele que é capaz
de transformar a condição mais insignificante
numa excepcional oportunidade.

De olho no futuro, o empreendedor buscará
aperfeiçoar-se, procurará angariar aqueles atributos que identifica como necessários para o
caminho profissional que escolheu para trilhar.
Isso não significa que o empreendedor abandone a idéia de colocar um novo negócio. O que se
está a discutir é que o conceito não se encerra
na iniciativa de abrir um empreendimento.

Essa é uma visão parcial do conceito de empreendedor. O momento atual exige que sejamos
empreendedores de nós mesmos. Isso nos coloca na posição de proatividade em relação ao nosso futuro. Buscar a capacitação permanente e a
atualização constante é a ordem do dia.

• Necessidade de realizar coisas novas – o empreendedor é ativo, mas sereno para encontrar novos rumos;
• Desenvolvimento de habilidades profissionais
e expansão da criatividade – esse é um atributo
fundamental numa atitude empreendedora;

Será, contudo, que essa excepcional oportunidade vem sempre associada à instalação de um
novo negócio? Costuma-se imaginar ao se falar em
empreendedorismo nos aspectos empresariais de
criação de uma organização, baseada nas qualidades próprias de alguém classificado como empreendedor: ser visionário, sonhador e futurista.

A personalidade empreendedora sabe fazer um
design do futuro, factualizar o presente e compreender de forma crítica o passado. No campo,
se usa uma expressão que diz: “quando o cavalo
passar selado, monte”. O que isso quer dizer? As
oportunidades de crescimento, as chances de evo-

De qualquer sorte, a experiência no ramo
de consultoria empresarial tem evidenciado
que é importante que se esteja atento para os
atributos necessários para que uma pessoa
possa ser classificada como empreendedora:

• Disposição para assumir riscos – a resolução
de abrir um novo negócio abrange os riscos
de qualquer empreendimento ao ser instalado. Há, também, o risco de lançar-se numa
oportunidade, aparentemente, inovadora e
cheia de futuro e, de repente, o profissional
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classificar como mais uma experiência sem
consequências promissoras;

e atribuições que precisarão, além de atributos
técnicos, de base psicológica adequada para
enfrentá-los com competência. Quando ocorre
uma mudança no contexto e/ou inserção de novos elementos na dinâmica de vida do indivíduo,
então, haverá a quebra da homeostase, ou seja,
do equilíbrio, entre o homem e seu ambiente.
(DATTILIO & FREEMAN, 2004)

• Saber ouvir: funcionários, fornecedores e/
ou clientes – o aprendizado vem, também,
do testemunho de outras pessoas que vivenciaram situações que transmitem sabedoria nas escolhas a serem feitas. Segundo
o Rei Façal da Arábia Saudita: “Deus deu
aos homens dois ouvidos e uma só boca
para ouvirmos mais e falarmos menos”.

De acordo com os autores supracitados, a quebra deste equilíbrio pode gerar situações interpretadas pelo indivíduo como de crise, pois os
recursos, habitualmente, utilizados por ele na
resolução de problemas, não são mais funcionais
nessa nova situação. No caso de um sujeito que
se planeja para assumir uma posição gerencial,
é necessário “antecipar a crise”. Essa expressão
pode parecer estranha, mas essa antecipação exige preparar-se para assumir novas posições, que
vão exigir do novo gestor habilidades e posicionamentos ainda pouco conhecidos por ele.

Formação pessoal adequada para o
desenvolvimento do empreendedor
Ao empreender-se para empreender, o indivíduo precisa atentar-se para alguns pontos
básicos (BARRETO, 2007):
•

•

Conhecimentos profissionais básicos capazes de lhe fornecer o preparo para a obtenção de cognições específicas do campo
gerencial – o campo da administração tem
conteúdos que lhe são próprios. Se alguém
deseja iniciar um empreendimento, é necessário que tenha a formação de administrador de forma a conduzir adequadamente seu negócio;

Habilidade para ler, compreender e aceitar
os movimentos conjunturais, discernindo,
no contexto mais amplo, o subcontexto que
tem maior implicação com os movimentos
do negócio que tende a abrir – a gestão de
um empreendimento ou a do seu próprio

•

conhecimento vai exigir a capacidade de
analisar as tendências do ambiente circunstancial de forma a identificar as oportunidades implícitas;

Capacidade individual em buscar um contínuo autoconhecimento - o autoconhecimento ajuda o homem a se conhecer e a
aprofundar os seus objetivos, recebendo,
assim, insights adequados que o ajudarão
a atingir o almejado.

5. Preparo psicológico para a
implementação de um negócio
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No que se refere ao auxílio da psicologia no
mundo das organizações, tem-se a atuação
da Psicologia Organizacional e do Trabalho
(POT), que surge na metade do século XIX
com o intuito de aumentar a adesão no trabalho. Continua em constante crescimento e tem
agregado como foco do seu trabalho, entre
outros temas, a humanização e satisfação no
trabalho, a saúde do trabalhador, tendo como
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car e reestruturar possíveis crenças, que venham
a surgir a partir deste novo contexto, desencadeando sentimentos negativos e impedindo a
execução adequada das metas deste novo gestor
(BECK, RUSH, SHAW e EMERY,1997).

Ainda como benefício do acompanhamento
psicológico preparatório para o empreendedor,
pode-se destacar a consciência e organização
de recursos pessoais que podem ser utilizadas
nessas novas situações que serão experimentadas. Tensões com funcionários e fornecedores
são um exemplo de situações que podem ser
bem administradas a partir da preparação e organização desses recursos internos.

Em um momento interpretado como de crise para o indivíduo, ele terá dificuldade em
reconhecer e aplicar os recursos necessários
para a resolução dos problemas presentes.
Portanto, antes que os conflitos se instalem, é
importante que as pessoas identifiquem suas
Preparar-se para esta nova posição pode signi- potencialidades para que possam enfrentar,
ficar, por exemplo, desenvolver um trabalho com com tranqüilidade, os momentos mais tensos
um profissional psicólogo que o ajude a identifi- do mundo organizacional.

Considerações Finais
Buscou-se, neste artigo, proporcionar uma reflexão sobre aspectos conjunturais da sociedade
que se vive, atualmente, tendo como objetivo inferir como os profissionais podem preparar-se
para enfrentar essas situações. Viu-se que, alem
da necessidade de se buscar constante atualização técnica para saber lidar com o avanço da
tecnologia, os profissionais precisam encontrar
saídas para a crise que se enfrenta.

posição de proatividade em relação ao nosso
futuro. De olho no futuro, o empreendedor
buscará aperfeiçoar-se, procurará angariar
aqueles atributos que identifica como necessários para o caminho profissional que escolheu para trilhar.

A busca por um trabalho psicológico proporcionará ao empreendedor os atributos
emocionais necessários para os embates que
O momento atual exige que sejamos empre- se apresentam nos momentos atuais.
endedores de nós mesmos. Isso nos coloca na

conseqüência a produtividade da empresa
(MATOS & PIRES, 2006).
Neste sentido, as habilidades inter e intrapessoais de trabalhadores e gestores passam a ser
valorizadas como atributos indispensáveis para
um desempenho adequado destas funções.
A posição gerencial ocupada por um indivíduo
em seu novo empreendimento, lhe trará papéis
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Fotos por Luciane Moral

Manifestação do folclore amazônico vista à luz da Administração

A

s três noites do último final de semana de
junho têm um brilho
diferente na Amazônia. Todos
os anos, há 44 anos, acontece
um curioso e lendário embate
entre dois importantes personagens do folclore da região: o
confronto entre os Bois-bumbás Caprichoso e Garantido,
movimentando os povos da
floresta e os visitantes vindos
de vários centros urbanos do
planeta. Durante as três noites,
os dois Bumbás lutam, combatem e medem forças para
provar algo improvável, pois a
verdadeira vitória está acima
de pontos e do julgamento dos
nove jurados. À luz da razão,
os dois são vencedores na luta
pela preservação do folclore,
das lendas, dos mitos e dos povos da Amazônia.

Parintins é uma ilha tropical à
margem direita do rio Amazonas,
em território do estado amazonense, com cerca de 110.000 habitantes. Fazendo parte de uma
região que se completa com um
pedaço do estado do Pará, é palco
da maior manifestação cultural do
Norte brasileiro e uma das mais
disputadas festas do calendário
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nacional – o Festival Folclórico de
Parintins. Realizado neste ano de
2009 nos dias 26, 27 e 28 de junho, os jurados premiaram o Garantido como vencedor. Com isso,
o Boi-bumbá vermelho e branco
contabilizou 27 vitórias, contra
16 do Caprichoso azul e branco e,
apenas, um empate.

Como o fiz em duas oportunidades, estar em Parintins é
sempre gratificante. Desde o embarque em avião ou em barco, as
duas únicas formas de se alcançar a ilha, o coração já fica acelerado, na expectativa das emoções
que estariam por vir. Durante o
percurso, a terra começa a ganhar novos matizes, a paisagem
vai revelando outro universo:
um nunca mais acabar de água
e vegetação, recobertas por finos flocos de nuvens. No meio
da várzea imensa, os caminhos
líquidos. Remansos. Igapós.

Ao chegar a Parintins, o turista não pode se esquecer de
resolver o único e fundamental
problema filosófico da ilha: decidir se é Garantido ou Caprichoso. A rivalidade é forte, mas
respeitosa. Decidindo-se por
um ou outro Boi, todo visitan-

te será sempre bem tratado. Os
parintinenses somente bronqueiam com os “garanchosos”,
que ficam com vergonha de tomar partido e teimam em ficar
em cima do muro. Não entra na
cabeça deles, de jeito nenhum,
como é que alguém não seja
Caprichoso ou Garantido.

Parintins é reconhecida
como a capital universal do
Boi-bumbá, o reino livre do
Garantido e do Caprichoso. O
Bumbódromo, equipamento especialmente preparado para a
festa, é uma grande construção
com o formato de uma cabeça de
boi estilizado, tendo capacidade
para 35 mil pessoas. Cadeiras
azuis de um lado e vermelhas do
outro, todas bem limpas. A arena
é palco da maior festa folclórica
do Brasil. Parintins ferve. Milhares de pessoas com fantasias de
índio invadem as ruas, cantando,
dançando as toadas, trançando,
flertando. Os preparativos da
festa começam no início de abril.
Em Parintins e Manaus, cada
Boi tem seu curral. São espaços
modernos e seguros, dotados
de todos os equipamentos para
receber milhares de pessoas nas
noitadas de ensaio.

A divulgação de ambos os
Bois se dá das mais variadas
formas: livros ilustrados, cd,
dvd, manuais e guias turísticos,
“site” com vasta quantidade de
informações, jornais e revistas,
dentro da legitimidade do marketing. Assim, o equilíbrio das
forças de ambos é, em parte, o
resultado dos fatores externos
e, em outra parte, o reflexo de
suas atuações nos ensaios e nas
noites do Festival.

Mesmo sem poder oferecer
uma infra-estrutura capaz de
suportar a demanda de turistas, Parintins, à medida que
se aproxima a grande festa,
se prepara para recebê-los. O
comércio se abastece de mercadorias, as mais variadas; os
hotéis e pousadas se preparam
para receber seus hóspedes;
bares e restaurantes estocam
bebidas e gêneros alimentícios, as locadoras preparam
suas motos, carros e bicicletas
para serem alugados, barracas são instaladas por toda cidade oferecendo artesanatos,
comidas típicas e, até mesmo
os carroceiros, enfeitam suas
carroças para serem fretadas
por turistas para passeios
pela cidade. Isso tudo, aliado
ao bom humor, à simpatia, à
vontade do parintinense em
agradar o visitante, à culinária regional e o espetáculo em
si, conseguem fazer com que
o turista se sinta bem e volte
novamente, deixando em segundo plano a pouca estrutura
que a cidade tem a oferecer.
A economia da cidade recebe um alento. Circula dinheiro:
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Adm. Edilson souto freire, mestre em administração
pela ufba e professor universitário

o comércio e o segmento de
serviços se alegram. Parintins
ganha cores surpreendentes e
imagens inusitadas a cada rua
ou esquina. Há uma sensualidade latente, que parece brotar
do calor do sol, do clima úmido
e vaporoso ou talvez da proximidade da água doce e cálida
que cerca a ilha. Mas o Festival
não atrai só turista. É também
alvo de grandes ambições. A
Coca-Cola, uma das principais
patrocinadoras do evento há 15
anos, tem uma fábrica de xarope concentrado de refrigerante
em Manaus, que é a maior do
mundo em tamanho e a quinta em produção, e investe 2,5
milhões de dólares no Festival,
prevendo um retorno em termos de imagem e de vendas.

arquipélago era habitado pelos índios e passou a receber as
visitas dos conquistadores espanhóis, ingleses, holandeses e
portugueses. Pratica-se na ilha
o canibalismo cultural, técnico
Em Parintins, resguarda-se e estético. Tudo o que é belo e
o recato da cidade interiorana, de efeito espetacular é incorpoonde a exibição da beleza serve rado à brincadeira para fazê-la
apenas como ornamento da fes- crescer em brilho e fama.
ta. Tanto assim é que, no Festival
Na busca permanente de noFolclórico, não se admitem brinvos
meios de expressão, o Boi
cantes nus, nem mesmo quando
de
Parintins
não hesita em ouse representam cenas de índios
ao natural. Tudo para preservar sar, apresentando sempre novas
a ingenuidade dos festejos. No atrações, efeitos cinematográfimáximo, um seio pintado, umas cos e técnicas arrojadas como
pernas à mostra, um torso mo- os raios laser e os materiais sinreno desnudo. E basta. Afinal, téticos, trazidos ao coração da
que não se esqueça: trata-se de floresta para dar grandiosidade
e ousadia à apresentação dos
um festejo de origem religiosa.
Bumbás. Por isso o Festival, com
Não pense o visitante que em
Parintins vai apenas assistir ao seus dois bois, a vaqueirada, as
Festival Folclórico. Um passeio tribos e a recriação das lendas
descontraído pela cidade e ar- com vistosas alegorias, a cada
redores pode revelar aspectos ano é sempre mais apaixonado,
curiosos. Os mitos e as lendas surpreendente e arrebatador. O
amazônicas andam na boca do visitante chega a se perguntar:
povo, trazidos pela tradição que será que estou mesmo em pleremonta aos tempos em que o
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na floresta amazônica? Como é
possível que tudo isso aconteça
aqui? É o mistério de Parintins,
a ilha mais festeira do Brasil.

A rivalidade entre os Bois é
tanta que até empresas, como o
Bradesco, a AmBev/Brahma e a
Coca-Cola, têm de trocar o vermelho, de suas logomarcas,
pelo azul ou pelo preto, para
não entrar em atrito com o pessoal do Caprichoso. No caso da
Coca-Cola, o fato é inédito no
mundo. A autorização especial
para alterar a cor teve de vir
de sua sede em Atlanta, nos
Estados Unidos, atendendo às
exigências do regulamento da
festa: no lado do Caprichoso, só
mesmo em azul! Numa decisão
inédita, a matriz concordou.

Eles são adversários, mas um
não vive sem o outro. São contrários que se atraem. Sem os dois,
não há Festival Folclórico. Tanto
assim que, quando um está em
dificuldades, o outro vai lá e ajuda, cedendo seus artistas. Mas o
importante da disputa é a própria
festa. Tem sido assim nos últimos
44 anos. O sucesso do Boi de Parintins resulta da condição de os
fazedores da festa ser ilhéus. São
grandes artistas por três dias.
Depois voltam a ser pessoas normais, vizinhas, amigas, moradoras de uma ilha, gente comum.
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Por ser um evento anual de
grande retorno para a região, o
Festival de Parintins recebe o
apoio regulamentar, quer direta ou indiretamente, dos órgãos
competentes, de modo a assegurar que o mesmo permaneça sem
eventos concorrentes na região
e sem comprometimento financeiro para nenhum dos Bois. A
potência de ambos, em última
instância, determina as perspectivas de lucro do Festival e, em
conseqüência, adquirem cada vez

grande movimentação na economia. Cada Bumbá, que movimenta em média dois milhões de
reais por temporada e que busca,
a cada Festival, a sua auto-suficiência de recursos, aplica parte
dessa verba na própria cidade,
onde toda a mão-de-obra é parintinense. Artista de ponta, ajudante de galpão e pessoal especializado representam cerca de 40% de
todo o seu orçamento, conforme
dados dos Bumbás. Quase todo
O apoio dos governos federal, o material utilizado na confecção
estadual e municipal se limita aos de alegorias e adereços, que a cigastos com as áreas sociais, com a dade pode fornecer, é adquirido
infra-estrutura para a realização no comércio local.
Admitindo-se que a festa da
do Festival e com a inclusão de
eventos e projetos que concor- cidade tem dimensão regional
ram para a melhoria da qualidade amazônica e que simbolisa,
de vida da população e do acolhi- como marco, o grande interesmento do turista. Os serviços de se de uma comunidade, a sua
pavimentação, iluminação e lim- realização reflete a dinâmica
peza pública foram melhorados, de um mercado em forma sisvisando tornar Parintins mais têmica, cada vez mais forte.
atraente, limpa e bonita, pronta Parintins pode, assim, ser supara receber visitantes do Brasil jeito de ações para o desene do mundo. As casas dos parin- volvimento da região e, como
tinenses, localizadas nas ruas que a origem do seu “ser” é de cafazem caminho para o Bumbó- ráter de sustentabilidade endromo e em bairros tradicionais, tre opostos – com sucesso, ela
estão mais bonitas e coloridas. pode assumir a liderança de um
São pintadas com as cores do Fes- papel interessante. Entretanto
tival, azul, branco e vermelho. A também pode, como grande
cromatização das casas tem como oportunidade de negócios, em
objetivo dar a Parintins um visual uma região débil e pobre ecodiferenciado dos centros urbanos nomicamente, estabelecer um
fluxo de pressão negativo sono Amazonas.
A festa do Boi é vista no sentido bre a infra-estrutura social e
do respeito à tradição e na quali- econômica da própria cidade e
dade de instrumentos de geração sobre a sua própria realidade
de emprego e renda, numa região humana e política.
mais a devida importância na formulação de estratégias competitivas, baseadas nos fatores que
determinam as peculiaridades do
Festival. Ano após ano, ambos se
ocupam em evitar a monotonia
do desfile, inovando em todos os
itens de julgamento e atraindo,
cada vez mais, um número maior
de pessoas vindas de toda parte
do mundo, pelo planejamento, organização e elevação do nível de
qualidade do que é apresentado.

pobre e sem grandes oportunidades. A presença do Boi na cidade
é de importância ímpar. Não apenas pela alegria que traz, por esse
contágio que acontece entre as
pessoas, mas também pelo que
propicia em termos de dinheiro
e trabalho, organização de festas,
camping, isso tudo gerando empregos diretos e indiretos e uma

O Festival Folclórico de Parintins arrepia quem faz e quem assiste. A criatividade dos artistas do
Boi é submetida, todos os anos, a
uma série de testes. O primeiro é
saber se o sonho se tornará mesmo realidade, se os mecanismos
de movimento funcionarão, se as
luzes se acenderão no momento
exato. Depois, é preciso saber se

o sonho, transformado em realidade, será capaz de ser conduzido ao Bumbódromo através das
ruas estreitas de Parintins. E, por
último, se efetivamente o projeto
funcionará na arena, produzindo
o efeito desejado. Para cada uma
dessas etapas, correm rios de
adrenalina, muitas lágrimas e um
competente trabalho de equipe.

O referencial para a análise da
competição entre os Bois também
pode ser utilizado na previsão da
rentabilidade final do Festival. Os
Bois-bumbás, no planejamento a
longo prazo, se ocupam com as
tarefas de examinar cada força
competitiva, prever a magnitude
de cada causa subjacente ao item
julgado, inovar e, em conseqüência, facilitar a construção de um
quadro completo do provável potencial de lucro do Festival. Eles
buscam solidificar o relacionamento com o público que os prestigia, a diferenciação do evento
em termos psicológicos (marketing), a integração e a conquista
da liderança tecnológica.

perceber, pensar e sentir em relação às prioridades e ações que
sustentarão orgulhosamente as
suas missões. Poder, confiança,
ética e respeito, são valores básicos exercidos pelos integrantes dos Bumbas para respaldar
a tradição do Festival Folclórico
de Parintins, quer propiciando a
alegria exuberante da festa, quer
assegurando o posicionamento estratégico do Festival. Para
os Bois-bumbás, as estratégias
de competição são baseadas no
enfrentamento da essência do
evento e não encaram ameaças,
nem de novos concorrentes, nem
de posicionamento entre eles.
Sustenta-se de forma criativa,
inovadora, ética e saudavelmente competitiva, graças ao processo de transformação dos grupos
em equipes que aprenderam
a confiar em seus integrantes,
buscando pautar-se nos valores
e metas que conduzem à satisfação, integração, interação nas atividades e apoio na resolução de
problemas e tomada de decisões,
atraídos pelo desejo de atingir as
finalidades para as quais foram
constituídos.
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empresas patrocinadoras. A outra fatia é garantida pela venda de
materiais de divulgação e nos concorridos ensaios e festas nos “currais” mantidos pelos dois grupos
em Parintins e em Manaus, onde
se cobra ingresso. Por enquanto,
com o povão entrando de graça
nas arquibancadas superiores do
Bumbódromo e com as toadas tocando praticamente durante todo
o ano nos imensos barcos de linha
da Amazônia, a tradição mantém
seu caráter popular. Na tribuna
de honra e nos poucos camarotes
fechados, e pagos, do Bumbódromo, os convidados especiais e as
estrelas globais ainda não são os
donos da festa, mas apenas perplexos e alegres espectadores.

Concluindo, pode-se afirmar
que o Festival Folclórico de Parintins tem despertado o interesse
de estudiosos das organizações
humanas e da cultura popular
brasileira, tanto nos aspectos
cultural e histórico como nos aspectos sociológico, administrativo e psicológico, para tentar se
chegar ao elo de ligação capaz de
O Festival Folclórico apresenta
desvendar o que motivou, o povo
um campo fértil de observação
deste pequeno ponto da vastidão
dos fenômenos grupais, desde a
A luta agora é para que o espe- amazônica, a ser o precursor e
sua organização, exibição, apuratáculo
não seja desfigurado pela responsável pela criação de uma
ção de resultados e planejamenindústria
do entretenimento, identidade cultural aos amazônito da próxima apresentação. Para
apesar
da
espantosa
cifra que já das. Se o Festival Folclórico de Patentar explicar a cultura organizacional do Festival de Parintins, movimenta, boa parte vinda de rintins se mantiver assim, será a
glória para a tradição amazônica
faz-se necessário adentrar pela
O Festival Folclóe uma colaboração preciosa para
forma como os Bumbás comua composição desse múltiplo e
rico de Parintins
nicam seus valores, concepções
fabuloso caldeirão cultural brae normas, aos seus integrantes,
arrepia quem faz
sileiro. Resta saber se resistirá à
de modo a construir a identidaprópria fama que já conquistou.
e
quem
assiste.
de organizacional, ajudando-os a
Mais informações nas publicações (1) Caprichoso:a terra é azul e Vermelho: um pessoal Garantido, de Andréas Valentin e Paulo José Cunha; e na dissertação de Mestrado pela UFBA (2) O Festival
de Parintins: estudo de uma manifestação do folclore amazônico vista à luz dos princípios da Administração, de Edilson Freire, cujos textos contribuíram para a consecução deste artigo.
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http://www.businessguide.com.br

ADM. Otávio Bernardes de Andrade e ADM. Nério Amboni

O portal businessguide traz informações sobre turismo de negócios
e eventos no Brasil. O site, apresentado nas versões em português,
inglês e espanhol, oferece aos interessados um completo calendário
de eventos, relação dos centros de convenções e espaços para eventos em hotéis, além de relação de fornecedores e muitas notícias.

Administrador: Perfil e Formação - Das diretrizes Curriculares Oficiais ao funcionamento real do currículo e da metodologia de ensino

http://www.boasideias.com.br
O portal “boas idéias” pretende disponibilizar e gerenciar informações para empreendedores, assessorar pessoas que desejam montar
um negócio próprio ou aqueles que pretendem melhorar os resultados de sua empresa. A página principal “canais de informação” é
dividida em itens que abordam temas como legislação, terceiro setor, canal de fornecedor, gestão empresarial, oportunidades, importação/ exportação e marketing.

http://www.iped.com.br
O IPED é um portal especializado em instrutoria virtual. O site disponibiliza mais de 60 cursos relacionados a informática , língua estrangeira,
escritório, animação e design.

Editora: Campus
O livro Teoria Geral da Administração é destinado a estudantes de Administração e a todos que necessitam de uma base conceitual e teórica indispensável à prática administrativa e ao aprendizado da Teoria
Geral da Administração. O livro está estruturado em seis partes, totalizando 16 capítulos.

ADM. Orlando Barbosa Rodrigues

Editora: Corifeu
O ensino de administração de empresas tem sido caracterizado como aquele que prepara um profissional apto
a gerir recursos, liderar pessoas, tomar decisões, acompanhar e controlar os processos de trabalho, visando
assegurar às organizações a realização de seus objetivos. Desta forma, a questão mais pontual evidencia
neste trabalho é a qualidade do ensino na sala de aula, isto é, até que ponto a didática do professor se realiza
coerentemente com o que sugerem as diretriz curriculares, o projeto pedagógico e os planos de ensino.

Administração Pública
ADM. Carlos Alberto Nogueira

Editora: Campus

O livro foi elaborado para atender as necessidades daqueles que pretendem aprimorar seus conhecimentos para participarem de concursos públicos, mas pode ser consultado por todos aqueles que se
interessem pelo assunto, sejam estudantes, professores, servidores públicos ou qualquer outro que busque conhecer aspectos relativos à gestão dos serviços públicos.

Sete Vidas
Tom Coelho

Editora: Saraiva
As Sete Vidas começam pelos cuidados com a saúde física e mental, segue pela vida afetiva e profissional,
que é tratada sob o enfoque da gestão por competências, com apresentação de uma metodologia diferenciada
que enumera 30 competências essenciais. A vida cultural transita pelo terreno do autoconhecimento, do desenvolvimento de habilidades e do lazer. Na vida material o leitor recebe instruções valiosas sobre como fazer um
planejamento financeiro. O último capítulo versa sobre expansão de consciência e espiritualidade. .

Administrar para Desenvolver (ADes) - Experiência
de Gestão Sistêmica e Comunitária
http://www.renovo.com.br
Este site promete ao usuário simular várias hipóteses financeiras
de qualquer lugar, com acurácia, instataneidade, comparabilidade
e segurança. Adotando uma estrutura de comercialização baseada no modelo “marketing de rede”, o site permite aos usuários
revender as horas adquiridas, após treinamento e certificado de
qualificação. O “renovo” oferece serviços a três tipos de usuários:
master, singular e simples.
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ADMª. Diana Amado de Menezes

A obra questiona conceitos das áreas da Administração e do Desenvolvimento, partindo-se de um viés sistêmico no processo gestacional. Enfatiza-se, também, uma experiência comunitária de desenvolvimento no bairro da
Mata Escura, em Salvador-BA no ano de 2007, a partir da implantação de parceiros – dentre eles, o Laboratório
de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais (LTECS).

O ESSENCIAL DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ADM. PEDRO HUMBERTO DE TEIXEIRA BARRETTO; DANIEL GOMES ARRUDA E INALDO DA
PAIXÃO SANTOS

Editora: Saraiva
O livro se destaca pelo equilíbrio entre a parte prática e teórica. Os autores não pouparam a inserção de exemplos práticos e exercícios de aprendizagem, inclusive questões de concursos públicos, além de delinearem,
na abertura de cada capítulo, seus respectivos objetivos, que resumem os temas básicos desenvolvidos.
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A reedição de um clássico
Por Adm. João Eurico Matta

cados no opúsculo O Drama de Ser Dois, 1937, 45
págs., que ele hesitantemente renegaria, mais tarde; de suas aulas particulares de matemática, para
vestibulandos de Direito, entre estes o jovem João
Falcão; e do assistente, que foi, do Secretário da Educação Isaías Alves de Almeida, irmão do Interventor
baiano, e prócer integralista, Landulfo Alves de Almeida, e naquela condição Guerreiro foi um dos orelo significativo resgate histórico que efe- ganizadores e fundadores da Faculdade de Filosofia,
tua, em muito boa hora, por uma recomen- Ciências e Letras criada por Isaías (que lhe confiou a
dação, mais que oportuna, muito lúcida, de cadeira de Sociologia, sem que ele tivesse graduação
um de seus ilustres Conselheiros, o Conselho Fede- universitária), para, como bolsista especial, estudar
ral de Administração acaba de reeditar, ou repu- Sociologia no Rio de Janeiro, onde se radicou.
blicar, na íntegra da edição primeira, a original, de
No Rio, sempre carregando sua preciosa livra1950, mandada publicar pelo então ainda poderolhada,
formalizou sua educação superior na Faso DASP – Departamento Administrativo do Serviço
Público (essa criatura institucional da Constituição culdade Nacional de Filosofia, dirigida por San
de 1937, do chamado Estado Novo do presidente Tiago Dantas, um notável intelectual “pliniano”
Getúlio Vargas, que a outorgou mediante famoso que, para poupar Guerreiro Ramos de persegui“coup d’État”), o livro, efetivamente um “clássico”, ções dos comunistas ( quem o diz é o próprio
não tanto pela data, mas pela suma importância do Guerreiro, em longa entrevista, de junho de 1981,
conteúdo do texto, Uma Introdução ao Histórico nove meses antes de sua morte em Los Angeles,
da Organização Racional do Trabalho (Ensaio de Califórnia, EUA, publicada como apêndice do livro
Sociologia do Conhecimento), do sociólogo baiano de Lúcia Lippi Oliveira, A Sociologia do Guerreiro,
Alberto Guerreiro Ramos. Trata-se da “Tese apre- Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1995, pp. 131-183),
sentada ao concurso para provimento em cargos decidiu engajá-lo, em 1943, no Departamento
da carreira de Técnico de Administração do Qua- Nacional da Criança, onde o sociólogo desenvoldro Permanente do Departamento Administrativo veu suas pesquisas e “estudos sobre puericultura,
do Serviço Público – 1949 -...”, publicação oficial do mortalidade infantil, medicina popular”, ano em
Departamento de Imprensa Nacional, Rio de Ja- que, aos 28 anos, conheceu sua “primeira namorada”, Clélia, com quem se casaria e teria seus filhos
neiro, Brasil, 1950 (185 págs.).
Eliana e Alberto e seis netos.. No final de 1943 foi
Aquele jovem mestiço santamarense, que em nomeado técnico de Administração do DASP (ali1939, aos 23 anos, deixou a calorosa Salvador da ás, desse mesmo modo Celso Furtado começou
década dos 1930, de seus estudos ginasiais; de sua sua carreira no serviço público, até pós-graduaradolescente militância, aos 17 anos, na Juventude se em Ciências Econômicas na França).
Integralista (com Rômulo Barreto de Almeida e RaEntre 1944, ano em que o presidente ditador Varfael Felloni de Mattos, entre tantos outros), de seus
gas
autorizou seu amigo e primeiro Diretor Geral
escritos juvenis com Afrânio Coutinho (amizade que
do
DASP,
o agrônomo gaúcho Luiz Simões Lopes, a
romperiam mais tarde) de crítica ao “bacharelismo”
de Rui Barbosa e de louvor à “sociologia em mangas instalar a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, até 1949,
de camisa” de Tobias Barreto, publicados em 1936 quando Guerreiro Ramos se submeteu ao citado
na Revista da Bahia patrocinada pelo Manuel Pinto concurso daspiano, aos 30/31 anos, ele publicou,
de Aguiar gerente da Caixa Econômica na Bahia; de em seis números editoriais do ano de 1946, da
seus poemas livres, por vezes satíricos, mas de vo- prestigiosa e reputada Revista do Serviço Público
cação religiosa, senão cristã e católica, dedicados do DASP, artigos sérios, talentosos e de tematização
ao teólogo russo branco Nicolas Berdiaeff, e publi- pioneira. no de julho sobre “Administração e Política

P
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Resenha: Introdução ao Histórico da Organização Racional do
Trabalho (Ensaio de Sociologia
do Conhecimento), de Alberto
Guerreiro Ramos.

à luz da Sociologia”; nos de agosto e setembro sobre
“A Sociologia de Max Weber”— o que de primeiro
se escreveu, no Brasil, sobre os ensaios weberianos
do Wirtschaft und Gesellschaft (“Economia e Sociedade”), lidos por Guerreiro na edição mexicana de
1944, da Fondo de Cultura, mas cuja tradução inglesa, de H. H. Gerth e C. Wright Mills, sob o título
Essays in Sociology, só foi publicada em 1946, pela
Oxford University Press, Inc. (a tradução brasileira,
de Waltensir Dutra, publicada no Rio pela Zahar Ed.
em 1964 e Segunda Edição em 1971, teria a revisão técnica de Fernando Henrique Cardoso); nos de
outubro e novembro, sobre “A Divisão do Trabalho
Social”; no de dezembro, tratando de “Notas sobre
Planificação Social”; e nos dois primeiros números
de 1947, de janeiro e fevereiro, versando “A Hipótese da Demora Cultural”.
Com aquele título modesto, Uma Introdução
ao Histórico da Organização Racional do Trabalho e o audacioso subtítulo, entre parênteses,
Ensaio de sociologia do conhecimento, a tese
de concurso, dedicada, entre outros amigos, a
Rômulo de Almeida -- que, no início de 1951,
como Chefe da Assessoria Econômica do presidente eleito pelo povo Getúlio Vargas, convidaria Guerreiro para juntar-se a ele ( e no mesmo
1951 o getulista Guerreiro Ramos seria um dos
professores fundadores da EBAP – Escola Brasileira de Administração Pública, da FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, Rio, presidida por Luiz Simões Lopes) , a Abdias Nascimento e a José Leite Lopes, -- desenvolve um plano historiográfico
brilhante, em doze capítulos (Parte II), com os
seguintes tópicos: 1- O Trabalho nas Sociedades
Primitivas; 2- Os Preconceitos Anti-Trabalhistas
na Antiguidade; 3- O Trabalho na Idade Média
e no Renascimento; 4- A Racionalização in statu nascendi; 5- O Ambiente Racionalizador; 6- O
Sistema Taylor; 7- O Sistema Ford; 8- A Metodologia da Organização em Emergência; 9- A Racionalização do Trabalho na Alemanha; 10- A Fisiologia e a Psicologia Aplicadas ao Trabalho; 11- A
Racionalização da Administração Pública; 12- A
Sociologia do Trabalho. Na Parte III do livro, as
sete Conclusões do autor -- um requisito de então da técnica redacional para teses de concurso
no DASP – são cautelosas, mas seguras, obviamente sob limitações do estágio do conhecimento científico e tecnológico da época, a primeira
metade do século XX. A bibliografia apresentada, entretanto, é o que de melhor e mais pertinente se podia compulsar, no Brasil de final dos
anos 1940: e a edição mostra o requinte prático
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de um “Índice de Nomes”. Considerando que no
crepúsculo da ditadura Vargas, este presidente
promoveu a fundação de dois partidos políticos,
o PSD – Partido Social Democrático, e o PTB –
Partido Trabalhista Brasileiro, deixando espaço
para o surgimento da UDN – União Democrática
Nacional, o baiano Alberto Guerreiro Ramos se
filiou, nos anos 1950, ao Partido Trabalhista, no
Rio de Janeiro, por onde se elegeu Deputado Federal (que seria injustamente cassado em 1964,
suspensos seus direitos políticos).

Após o suicídio do presidente Vargas em 1954
e com a eleição de Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Guerreiro Ramos se associa ao grupo de
intelectuais chamados de Itatiaia e é um dos fundadores do ISEB – Instituto Superior de Estudos
Brasileiros, que atravessa a eleição e renúncia do
presidente Jânio Quadros, o golpe do advento do
parlamentarismo, o plebiscito que restaurou o
presidencialismo com João Goulart e a derrubada
deste presidente. São os anos fecundos dos escritos isebianos de Guerreiro, é de 1954 sua Cartilha
Brasileira do Aprendiz de Sociólogo (Rio, Ed. ANDES), a edição do seu Introdução Crítica à Sociologia Brasileira é de 1957 (Rio, Editorial ANDES
Limitada), a primeira edição do A Redução Sociológica ( Ministério da Educação e Cultura, Instituto Superior de Estudos Brasileiros), é de 1958 (a
2ª. edição, da Tempo Brasileiro, sairá em 1965),
foi de 1963 (Rio de Janeiro, Zahar Ed.) seu livro de
combate Mito e Verdade da Revolução Brasileira,
pouco lido e esquecido, do Deputado Federal pelo
PTB do Rio, e em seguida o Deputado cassado é
acolhido pelo presidente Simões Lopes, da FGV,
e agraciado com fundos da Fundação Ford para
realizar as pesquisas de que resultou, em 1966,
o grosso volume Administração e Estratégia de
Desenvolvimento (Rio, Fundação Getúlio Vargas).
E virá o convite para a mudança residencial para
os EUA, onde, no Institute of Public and International Affairs, da Universidade do Sul da Califórnia,
em Los Angeles, Guerreiro Ramos se tornará full
professor, o equivalente a professor titular e de
pós-graduação, para o que teve que naturalizarse cidadão norte-americano. Seguem-se o anos de
sua produção científica escrita no Exterior, culminando com o livro A Nova Ciência das Organizações – uma Reconceituação da Riqueza das Nações, pensado e escrito em inglês, publicado pela
Universidade de Toronto, Canadá, e cuja tradução
brasileira, de Mary Cardoso, foi publicada pela
FGV-Instituto de Documentação, Editora da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, RJ - 1981.
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