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INTRODUÇÃO

o
papel

campo

relevante

tuição

das insti tuições

na sociedade

dos administradores

te trabalho
vol vimento
entanto,

procura

brasileira,

enquanto

destacar

a~guns

no processo

momentos

.de produção

um

consti
O prese~

da formação

í

do processo

de

grupo profissional.

de' admí.n s t r aç ao, no contexto

dos cursos

uma ~,
compreensão

.

de ensino tem desempenhado

e dese~

brasileiro .No

dos

administra

especifica

do sistema

C1-GL-~ 9-( C)"V--o--

dores como grupb
educacional
ticulação

social,

e da ~on~rib~ição

nesta

din~mica,

que este

sistema

fic~ria

incompleta

tem mantido

se omitisse

a

ar

produção

com o campo da

econômica.
A emergência
na sociedade

brasileira

transformações
da década

de trinta.

anos quarenta,

O surgimento

iria apresentar

que passava

industrialização,

estavam

no campo

que começou

no. O desenvolvimento

pecializado

apresenta

ocorridas

industrialização,

agrária,

e a evolução

para

ocorrendo,

dos cursos

uma estreita
da produção

novas

demandas

analisar

nucleada

mais

claros

ao sistema

até· então

a partir

e planificar
incentivou

a formação

nos

basicamente

de pessoal

as mudanças econômicas
a criação

na

de ensi

a ter seu pólo dinâmico

como problema

assim como

comas

econômica

contornos

de uma sociedade,

colocou

relação

de uma sociedade

a ganhar

gradativamente

de administração

de

na
es
que

centros

* A presente comunicação faz parte de um projeto de pesquisa que
constituição
o autor desenvolve junto ao CNPq, denominado
liA
so
dos administradores
no Brasil: elementos para uma história
cial de um grupo (1930-1983)11
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de investigação
nistrativos.
leiro,

Na medida

principalmente

sou através
geiras

rável expansão

a mlnlS

ra lVOS.
í

demanda

do segundo

a figura

partir

mentais

riormente,

qualificado

para

"racio

produtivos

e

brasileira,a

par

econômica

na empresa
para

e a crescente

trazendo

econômico

da vigência

espaço

da depressão

de organismos

junto

à

para

constatava-se

elaborar

estudos

É

a
de

governa-

tempo que esta

administração

privada,

fed~

que a idéia

aos circulos

Ao mesmo

do

para a plani

ator social.

Novo,

a

do pals,tu

a administração

enquanto

junto

de 29,

participação

voltados

do Estado

a ser implementada.

maior

soal qualificado

conside

percebe-se

de industrialização

ganha maior penetração

tura ganhava

econômico,

advindos

proces~o

do "assessor"

e passa

brasi

estran

houve uma

aparelhos

í.

se proces

produtivas

da" economia

mundial

um conjunto

principalmente

planejamento

crescente

conflito

ficação "da politica
ral

grandes

os problemas

no então nascente

do isso produziu

agente

de pessoal

destes

industrial

de cinqüenta,

recentes

adm

e

(1)"

tir dos anos trinta,

istado

economicos

unidades

mais

enquanto

A complexidade

eclosão

da década

e em épocas

esta

de temas

de grandes

o funcionamento

t

" d ·"·"t

a partir

do Estado

que se acentuou

análise

em que o desenvolvimento

da implantação

e nacionais,

nalizar"

à

vinculados

•...

pública

po~

e, post~

uma escassez

de pe~

sobre os diferentes

seto

res da economia. (2)

Na medida
de organismos

de elaboração

sigo o problema
preenchimento,
ma, reiterariam

a instalação

de politica

da carência

de quadros

realizavam-se

encontros

a necessidade

do para o desempenho
1izou-se

em que ocorria

no Rio de Janeiro,

1eiro de Economia,

econômica,

para o seu

no pais que, de certa
de pessoal

econômicas.

em 1943, o Primeiro

que, entre" as varias

conjunto

levantandoco~

especializados

de formação

de atividades

de um

Neste

especializa
sentido,rea

Congresso

recomendações

for

Brasi

aprovadas,
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pronunciou-se

a favor

da intensificação

pais, postulando inic iati vas concretas
senvolver

a pesquisa

ção de um centro

cientifica

de estudos

propósi to de produzir

da industri~lização

por parte

em assuntos

do Estado

econômicos

sobre a conjuntura

análises

do

para

e a

cria

econômica,

das transformações

de

com o

que estavam ocoE

rendo no pais.

No ano seguinte ,"realizava-se
so Brasileiro
engenheiros

de Ind~stria,
e pessoal

vam os empresáriós
tuia uma condição
tecnológicos,

comendavam

necessária

da "carência"

penetração

de pessoal

ganhando

,

neste

ore

e a forma

econômicas.
além da

E~

preocu

em planificação,

cientifica",

meio,

huma

forma,

de Tecnologia

especializado

constiprocessos

Desta

expressava,

da "gerência

terreno

de

em questões

de

Considera

"materiais e

do mercado.

dos empresários

da ideologia

dativamente
"

de recursos

de Institutos

n~mero

"técnicos"

para a implementação

a planific~ção

o Congre~

econômicos.

destes

e de pesquisadores

por parte

o reduzido

em assuntos

para a administração

ção de economistas

pação

técnico

a multiplicação

ta demanda

que ressaltava

que a contribuição

nos, assim como para

em são Paulo,

desde

a

que vinha

gr~

as primeiras

déca

(3)

das do seculo.
Até o momento
dos econômicos

de nivel

dos basicamente
ciplina
ralll•

superior

nos cursos

de Economia,

Por outro

da realização

de 1931, a cadeira

trumento

complementar

cursos

de Ensino

disciplinas

Comercial,

vinham

de Organização
enquanto

predominava

IItécnicasll e uma ênfase

os estu

sendo

realiza

existia

a d~s

de "formação

cultu-

de Engenharia

de trabalho,

encontros,

nos quais

como elemento

lado, nos cursos

a partir

no Brasil

de Direito,

encarada

desses

foi

introduzida,

Industrial,
em menor

um n~mero

desmesurada

como
escala,

limitado

nos estudos

ins
nos
de
juri

dicos.
Refletindo,

de certo modo,

esta demanda

por

pessoal
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qualificado em assuntos economicos, em 1945, Gustav6 Capanema,e~
tão Ministro da Educação e.Saúde, encaminhou à Presidência da Re
pública um documento, no qual propunha a criação de dois
cursos universitários, o de Ciências Econômicas e o de

novos
Ciências

Con t abe í.s e Atuárias. Tal docurnen t o .sal
í.entava quev As atividades de
direção e orientação, tanto nos negbcio~ públicos como na

vida

das empresas já atingiram entre no s um nível de maior complexida··
,

de e passaram a exigir de seus responsaveis, administradores
t~cnicos, conhe6imentos de mais elevado teo~e

e

especializaçãot'.A

l~m disso, segundo ele, o curso de ciências econômicas

deixaria

a partir de então~ossuir

destina-

ria

à

uma "'naturezagenérica" e se

formação de economistas, voltando-se para os ramos especia

lizados e não deixando de lado :os estudos de administração.
crlaçao dos dois cursos propostos~manifestava

A

a intenção de pr~

encher uma "lacuna de nossa organização escolar", até então

cen

trada, segundo tal documento, na formação de engenheiros,

m~di

cos e advogados. A este propbsito, seria oportuno ressaltar
bém que o Manifesto dos "Pioneiros da Educação Nova"

tam

alertava,

já em 1932, para a necessidade de criação de outros cursos
versitários, entre os quais o curso de economia, a fim de
,

der as necessidades "modernas do pais"

(4)

uniaten-

.

Nesta primeira parte do trabalho, concentraremos
atenção'na criação de duas instituições que se dedicaram

a

ao

.sino e à pesquisa de temas econômicos e administrativos. A

en
esco

lha destas instituições deve-se não sb ao fato de elas constituí
rem as primeiras tentativas sistemáticas de ensino e pesquisa nes
ta área do conhecimento, mas principalmente por ocuparem uma

p~

sição dominante no interior do funcionamento do campo das

insti

tuições de ensino de administração, tornando-se pblos

refe-

de

rência no posterior desenvolvimento destes cursos. A leitura dos
documentos e pronunciamentos que deram origem a estas

institui-
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ções evoca,
temente

de maneira

humanista"

cos e privados
contra
do s!",

recorrente,uma

dos atores

do seu amadorismo,

No entendimento

claro

contra

que executavam. planos

função

que se ocupavam

do pais e deixa

as "autodidatas",

critica

11

técnica",
lizados"

capàzde

revestir

suas ações

como uma estratégia

transformações
Tratava-se,

econômicas

segundo

esta visão,

brasileira,

uma clivagem
sionais".

entre

em meados

os "autodidatas"

para

do

sistema

de administração,
o estabelecimento

q e foi se desenvolvendo

são, ocorrida

na metade

dos anos sessenta,
ao mercado

de

de forma grad~
profis-

uma vez que se estabe

profissional

expedidos

na

profis

de r-e guI ame n t aç ao da

no momento

de titulos

das

trinta.

e os "administradores

acentuado

tivo dos portadores

especia

dos anos

a partir

dos cursos

iria contribuir

lecia após ela que o acesso

"formação

.

t va , ficaria
í

de uma

(5)

profissional"

Este processo,

seria

de "conhecimentos

de formar,

A institucionalização
sociedade

ao fracasso".

Lnd.í.spens
ave I ao prosseguimento

iniciadas

o "administrador

s errs a t os" mas que, em

dotado

:.

escolar,

"não-especializa-

instituições,

so criar um "novo tipo de intelectual",

públi

enfaticamente

sempre. destinados

destas

"eminen

dos negócios

os praticantes

estavam

formação

que investia

"aparentemente

dos criadores

à

pelo

seria

sistema

priva

universitá

rio.

C SURGIMENTO
A criaçao
pavam posições

belecer
canais

do DASP

um padrão

DAÇÃO

GETÚLIO

da FGV foi articulada

estratégicas

com a contribuição
recimento

DA.FU

no governo

e participação

mais "democráticos"

federal,

contando

proclamada

público

para o recrutamento

também

empresariais.O

finalidade

no serviço

(FGV)

por indi viduos que ocu

de circulos

em 1938, tinha como
de eficiência

VARGAS

da

ap~
est~

federal e criar
administração
,

pública,

através

da introdução

de concursos

de admissão

aos

or
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gaos
governamentais. Passou a ganhar terreno, dentro deste
nismo, a convicção, difundida também em outros setores da

org~
socie

dade, de que a eficiência administrativa estava associada à exis
tência de pessoal qualificado. Nestadireçã6,

o DASP passou

a

concentrar-se na_formação de quadros para a administração pública, procurando oferecer treinamento para o pessoal envolvido
questões administrativas. Gradativamente, entre os seus

-

em

dirigen

,

tes, firmou-se a convicçao q~e seria necessaria a abertura

de

uma entidade com a finalidade especifica de fornecer esta capaci
tação administrativa.

o
mentoà

então presidente do DASP, elaborou um extenso

.docu

Presidência da Repub l ca no qual en f a t í.z
ava s " A fase

de

í

intensa reorganização do trabalho processada no pais

-.no último
sociedade

decênio veio salientar as grandes possibilidades da

veio

brasileira e de novos métodos de produção, de outra parte
evidenciar que essa reorganização necessita do ensino

sistemáti

co dos problemas da administração, nos mais variados niveis e se.
tores de aplicação. Num pais co~o o nosso em que tudo depende da
própria educação do povo, a criaçao de uma entidade (dedicada ao
estudo dos problemas da administração) produzirá necessariamente
os mais compensadores frutos, podendo acarretar uma

verdadeira
(6)

revolução den t r-o da revolução que atualmente se processa"

.

As articulações dos então responsáveis pelo DASP

ju~

to à Presidência da República, com vistas a criação da nova

Ins

tituição, foram acolhidas favoravelmente. Getúlio Vargas, autori
VL.' "-:~',:L.~t

zou o presidente daquele organismo a promover a abertUra de

uma
,

entidade que se dedicasse ao estudo e à divulgação dos
pios e métodos da "organização racional do trabalho",
preparação de "pessoal qualificado para à administração

princivisando à
pública

e privada". Articulada no interior de um organismo vinculado

ao

ªparelho estatal e tomando como seu patrono a figura do Presiden
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te da República, que durante quase quinze anos vinha dirigindo o
pais, a FGV envolveu em sua criação figuras expressivas do campo
do poder politico e personalidades proeminentes do

empresariado

nacional. No ato de sua criaçao, mais de uma centena de

destaca

dos empresários participaram com doações, destacando entre

eles

Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen, Conde Francisco Matarazzo Júnior,
Horácio Lafer, aiguns dos quais foram designados pelo presidente
do DASP para compor a comiss~o organizadora da FGV. Nasci~,

des

ta forma, a nova instituição, próxima do pólo dominante dos

cam

,

~.

pos do poder politico e economlCO

(7)

No interior da FGV surgiu um dos primeiros institutos
de investigação sobre assuntos:econômicos do pais, com o propósi
to.de fornecer resultados para as atividades.dos setores

esta-

tal e privado. Em 1951, deu-se a criação do Instituto Brasileiro
de Économia que resultou da integração de diversas unidades

de

investigação econômica então existentes no interior da Fundação,
.principalmente do Núcleo de Economia, dirigido por Eugênio Gudim,
ex-Ministro da Fazenda

de Caf~ Filho. Desde o seu inicio aquele

Instituto,/passou a produzir informações econômicas estrat~gicas
sobre a economia do pais, como aelaboração de balanços

de

pag~

mentos e de indices de custo de vida, e levantamentos sobre ~:ni~
veis de consumo, orçamentos familiares e outros. A motivação que
pragmática,

orientava a realização destes estudos era de ordem
ou seja, obter informações com vistas à planificação

da

politi

ca econômica do pais.
Ao lado da importância deste Instituto no

levantamen
,

ini-

to de dados econômicos, deve-se registrar que, desde o seu
cio, ocupou uma posiçao próxima do poder politico

e

~

economico,

na medida em que vários de seus membros desempenharam funções de
comando na formulação da politica econômica do pais. A este
peito, deve-se mencionar, por exemplo, a figura de Roberto

res
Cam-

pos que ocupava um cargo de direção naquele Instituto e veio
exercer a presidencia do Banco de Desenvolvimento, criado
cada de cinqüenta durante o governo de Kubitschek e que

a

na d~
contava

com o assessoramento de Otávio Gouveia de Bulhões, também membro
da Diretoria do Instituto. ~urante o perlodo do

autoritarismo,

aquele Instituto estreitaria a sua relação com o aparelho

esta-

tal, fornecendo a partír de seu quadro de docência e pesquisa vá
rias personalidades que ocupariam funções relevantes na
A

•

~

economlca do pals

gestão

(8)

Percebe-se, no aur-g-í
rne n t o da FGV, um fasc lnio por pa~
te de seus or-gan zado r-e
s pelo ensino universi t ar-I
o norte-ame rica
í

no, de onde proveio a inspiraç~o para estruturá-la em termos

de

i'fundação"~ A sua criação situava-se num momento de inflexão

da·

modernização do ensino superior brasileiro, que, após o
da Segunda Guerra, deslocou-se, de certa forma,.

da

término·

referência

européia para buscar novas modalidades de organização no sistema
universitário norte-americano. Tal mudança pode ·ser

percebida·

quando a FGV tomou como modelo de funcionamento de seus

cursos
para

os daquele pais. Com o propósito de formar especialistas
atender a expansão e diferenciação do setor produtivo,

a

dire

ção da FGV·iniciou uma série de contatos para a abertura -'de um
estabelecimento com este fim. No inicio de 1948, um

representa~

te da entidade visitou vinte e cinco· universidades norte-america
nas que mantinham cursos de administração pública, para conhecer
seu modo de organizaçao. Logo em seguida, realizou-se um

encon-

tro em Lake Sucess, no qual representantes da FGV debateram
professores americanos o projeto de criação de uma escola

com
visan

do ao treinamento de especialistas e "técnicosll em administraçao

,

.

publlca

C9):

.
A partir destas articulaçoes, surgiu em 1952 a Escola

Brasileira de Administração Pública, situada na então capital fe
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deral, que abrigava parte considerável __
da burocracia estatal.

A

delegação brasileira junto .às Nações Unidas, principalmente atr~
vés de seu assessor Roberto Campos, que pertencia aos quadros da
FGV, ·começou a articular o apoio financeiro_da ONU e da

UNESCO

para .a sua manutençãb inici~l. O conv~nio entre estes organismos
internacionais e a Escola Brasileira

·de__·-Administração P~blica

(EBAP) que vigo~ou nos quatro primeíros anos de seu

funcionamen

to, previa a manutenção de professores estrangeiros na escola

e

bolsas de estudos para o aperfeiçoamento no exterior dos futuros
docentes da Fundação.
À cooperação iniciaÍ daqueles organismos

internacio-

nais, seguiu-se a assessoria de um grupo de professores

da

versidade da Califbrnia do Sul,~que se estendeu do final

Uni

da

dé

cada de cinqUenta até metade dos anos sessenta. Este programa de
assessoria foi financiado pela Ag~ncia para o Desenvolvimento In
ternacional do Governo dos Estados Unidos (Usaid) e marcaria pr~
fundamente-o ensino da administração no pais.- A vinda de

quatoE

ze professores associava-se, além das atividades de docência

a
,

curricu

ser exercidas no novo estabelecimento, à elaboração dos
los, à divulgação de métodos de ensino, ao preparo

de

material

bibliográfico e à seleção de pessoal docente para receber

forma

ção acadêmica nos Estados Unidos. Foram enviados através

deste

programa quarenta e cinco docentes àquele pais, recrutados entre
-o pessoal da Escola Brasileira de Administração da

Universidade

Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal da Bahia.
Uma vez instalada a EBAP, no Rio de Janeiro,

a

FGV

iniciou os preparativos para a criação de uma outra escola,desti
nada especificamente à preparação de administradores

de empresa.

Com este propbsito foi realizada uma série de encontros no
e em são Paulo, reunindo dirigentes da ind~stria, do comércio

Rio
e

·.
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do poder pol itico, para discutir a oportunidade da ,abertura

de

uma escola de administração de empresas na capital paulista. Uma
das conclusões a que chegaram os participantes desses

encontros

apontava para o fato de que o desenvolvimento nacional,

embora

estivesse condicionado à disponibilidade de capitais, de

equipa

mentos e matérias primas, dependia também da utilização de

"r-e

cursos humanos". para racionalizar a produção em larga .escala.AleE.
tavam ainda para a'carência de pessoal qualificado, fato

este

que segundo eles, constituia um problema crucial, de cuja

solu

~

çao dependia o prosseguimento do desenvolvimento industrial
pais. Neste sentido, considera,vam que são Paulo por ser a

do

tal econômica do pais", "coração e cérebro de nossa

iniciativa

privada", apresentava-se como a~sede mais indicada'para
" (10)

a nova escola

IIcapi

abrigar

.

Se a EBAP surgiu basicamente com a finalidade

de for.

mar administradores para os neg~cio~ pGblicos, os documentos que
visavam à criação da Escola de Administração "de Empresas

de são

Paulo (EAESP) evidenciam que ela assumia como principal objetivo
a vinculação com o mundo empresarial, produzindo para

empresas

nacionais os "especialistas" em "técnicas modernasll

adminis-

de

tração empresarial. A instalação da Comissão Consultiva,

que

iria de certa forma definir os rumos da nova instituição,

era

em boa medida integrada por personalidades expressivas do

empre

.sariado nacional, como Walter Moreira Salles, JGlio de

Mesquita

Filho, José Ermlrio de Moraes, Fernando Almeida Prado,

Euvaldo

Lodi e vários outros. O;Conselho de Administração, ~rgão

de

cisão da Escola passou desde então a acolher representantes

de
da

comunidade empresarial, tendo como incumbência, além de formular
as diretrizes básicas da escola, colocá-la em contato com o

mun

,

do dos negocios.
Na instalação solene da Comissão Consultiva, que ocor

"

•..

·

'

11
reu na sede do governo

-

caçao,

do governador

cas, o presidente

do Estado

"As vozes

proclamaram
dirigente

na presença

e de outras

da FGV enfatizaria

der às expectativas
vras:

paulista,

toda a importância
para ~tender

De acordo

do problema

políti
aten

com suas

pala-

.:
preparatórias

da falta

do pais.

Edu

procurava

ouvir nas reunioes

ao crescimento

da

personalidades

que a escola

do empresariado.

que 's e fizeram

do Ministro

de

Quer

pessoal

se trate

de
,

criar uma escola,
deficiência
Estamos

de abrir uma fábrica,

do elemento

confiant~s,

correspondia

humano

portanto,

a grande

para as funções
em que a escola

e

limitação

de

a

administração...

que

planejávamos

a uma necessidade' real e reconhecida

pelas

classes

Vargas

procur~

produtoras,,(ll) .

Enquanto
va conseguir

apoio

a direção
do governo

da Fundação
federal,

de sua prefeitura,

assim

ciar as atividades

da nova escola,

Este foi negociado

a partir

ca .aos países

em 1949, de norn ria do "Ponto
í

nistasll•
tamente

de estes

à

lançado

de são Paulo.

privada,

firmou-se

de um programa

para

um acordo com a USAID.

de assistência

técni

pelo presidente

deslocarem-se

do programa

e

ini-

Truman,

IV", com o p r-opo s i to de minimizar

países

A administração

do Estado

como da iniciativa

em desenvolvimento,

possibilidades

Getúlio

para

no Brasil

as

"regimes

comu

era ligada

dire
,...

Presidência

da República

e, através

de tal

convenio,
,

o governo

norte-americano

.tada escola

se comprometia

uma missão

universitária,

em administração

de empresas,

a manter

constituída

junto

a

proje

por

especia,

listas

Universidade

Estadual

brasileiros

dos de pós-graduação
rem a constituir
ria americana,

recrutados

a

junto

de Michigan.

Em contrapartida
de docentes

a serem

o acordo

selecionados

nos Estados

o corpo
composta

docente

estipulava

também

pela FGV para

Unidos,

o

realizar

com o propósito

da EAESP.

A missao

de vinte professores,

atuou

envio

de

estu
vi

universitá
.>'

junto a esta

. '.
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instituiç~O durante um periodo de nove anos, interrompendo

suas

atividades em 1965. Ao longo deste periodo, implantou o curso de
administração de empresas, formulando o seu·curriculo,

os

seus

m~todos de aprendizagem, a bibliografia a ser utilizada e forman
do teoricamente os s~us pri~eiros docentes. Esta ligação que

as

escolas da Fundação mantiveram com determinados institutos de en
sino e pesquisa.de um centro hegemônico, que ocupa uma

s.ituação

central na produç~o e circulaç~o de conhecimento~ da ~reaem
t~o, contribuiu para fornecer uma caução ·ac~d~mici a estas

que~
esco

las, sobretudo em sua etapa intcial,·permitindo-lhes ocupar, com
o passar do tempo, uma posição dominante no funcionamento
.

.

cursos de administração na soc~edade brasllelra

(12)

dos

.

Antes de iniciar suaé ativida~es d~ forma definitiva,
em 1954, foi realizado um curso-piloto dirigido a um público for
mado por quase cinqüenta dirigentes de empresas,

encontrando-se

entre estes presidentes e diretores de unidades produtivas.
quanto tendência, os dados disponiveis indicam que,

Encerta

de

forma, houve uma continuidade de caracteristicas sociais no

re-

crutamento do público que tem passado por esta instituição,

uma

vez que o seu corpo discente tem provindo de grupos que
~ .

um elevado volume de capital economlCO e cultural

(13)

detêm

.

o desenvolvimento das atividades da Fundação

condu-

ziu-a a uma posição de destaque no interior do campo das

insti-

tuições de ensino de administração, constituindo-se em um centro
de irradiação e de referência para a es~ruturação e o .:fúncionamento de diversas instituições que se dedicam

à

mesma problemáti

ca. A partir da d~cada de sessenta, esta instituição passou

a

criar cursos de pós-graduação na área de economia, administração
pública e de empresas. Em meados daquela d~cada, iniciou a

ofer

ta regular dos cursos de mestrado, quando passou a ser um centro

13

formador de professores para outras institui~~es de ensino,

num

momento em que ocorreu uma.enorme expansão dos cursos de adminis
tração na sociedade brasileira. Na metade da década de ~~sed:anta,
,

passou a ministrar um programa de doutorado nestas mesmas

areas.

Ao lado de tornar-se' um centro de produção de conhecimentos,atr.§.
vés da implantação de seus cursos de pos=gradu aç ao , a FGV passou
a exercer grande influência no·campo das instituiç~esde
de administração, na medida em que passou a editar com

ensino
regulari

dade publicaç~es especializadas sobre esta irea de conhecimento,
as quais lhe valeram uma consi9-erável penetração no meio especi.§.
lizado do pais e vêm permitindo aos seus docentes difundir

suas

reflex~es, maximizando um conh~cimento e um reconhecimento no in
'.

terior do campo educaclonal

(14)

.

A CRIAÇÃO DA FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DA
USP
Como se sabe, a criaçao da USP foi"articulada por
l:1.tiCOS)
intelectuais e jornalistas vinculados ao jornal

po

"O Esta

do de são Paulo" visando propiciar a "formação das classes

diri

gentes do pais" e fornecer à nação, através de seus centros

de

ensino e pesquisa a "consciência de si mesma, de seus recursos e
de seus destinos". Sua criação processou-se através da

aglutina

ção de faculdades já existentes e da abertura de novos

centros

'de ensino e pesquisa. Previa-se, desde o surgimento da nova
versidade, a fundação de um centro de ensino voltado para

uni
ques-

t~es econômicas, a ser instalado quandó o governo estadual

jul

gasse oportuno. O documento que criava este centro de ensino for
mulava como objetivo a promoção da "alta cultura econômica e
mercial", assim como a preparação cientifica para as
~

.

co

profiss~es

. d dA.

e postos de direçao relacionados com a atlvl a e economlca
Embora concebida em 1934, somente depois de um

(15)

prazo
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de doze anos ocorreu
go em seguida

em nivel

desenvolvimento

ria sua criação.

a quéstão

ministração,

quando

a Comissão

Vaz, manifestou-se
portunidade

que "o s mais

de são Paulo

não mais

do especializado

a Ltos interesses

poderíam

mar; 'um "novo profi ss ona l v

dotado

esta argumentação,

de instrumentos

te "especialista".
cretizar

intelectuais

econômicos

econômico

a existência

apropriados

de nossa

terra.

exigem

para

verno

dQ Estado,

" 1"lS t as.,,(16)
Cla

públicos

a criaçao

mado a realização

onde

es
con

o

exi

.,~a90,

surgiram e~

complexos,

que

especializados.

e os particulares

nesta

às empresas

especialmente

A nova

Parecer,

que impõem
se formem

são,
ao go

tais espe

Faculdade

promoveu-se

a

'enquanto objetivo

de economia

originais

colaboração
público",

aquele

que assumiria

de estudos

dução de conhecimentos

tração pública.

for

.

lação da nova Faculdade,

do serviço

altamente

da Faculdade

Uma vez aprovado

bem prestar

de

Por outro

de tal forma

os interesses

sem estu

"já ~ tempo de

movimentando

pois,

o

Estado

para produzir

presas

t~cnicos

Ad

de um centro

a que assistimos,

capitais,

e

a subs ti tuir o "autodidata",

ao surto de industrialização

a sua direção

do

de homens

graças

altos

anos

náquela

ec oriom í.c as Lvpoí s' assim,

(a í'aculdade de ciências

on

Zeferino

A necessidade

Em seu 'Parecer destacava:

ge o desenvolvimento

dos

de Econo~ia

evocando

ficar nas mãos

que viesse

,

í

de são Paulo,

do professor

econômicas".

e ciên

do pais, ,estim~la

da Faculdade
atrav~s

10

brasileira.

na metade

à sua abertura,

nas ciências

implicaria,' segundo

do Estado

se recolocou,

de En~ino,

favor~vel

de economia

industrial

da ins~alação

ou seja,

na sociedade

e urbano

'o maio~,parque

Assim,

Faculdade,

do ensino

universit~rio

econômico

de j~ se concentrava

quarenta,

da nova

à institucionalização

cias cont~beis

o

a instalação

e administração

insta
procla
e a pr~

ar-e a do saber. Buscava

privadas

e a "todos os órgãos

os de planejamento
deveria

tarn

oferecer

da adminis

cursos

de ciên

·.

-r

r •
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cias econômicas

e contábeis,

em seus primeiros

n

ç~o. Sendo

vinte

deixando,

anos

no entanto,

de existência,

a USP um estabelecimento

de

cursos

oficial

oferecer

de administra

de ensino,

os res~on

I!

ii

sáveis

por aquela unidàde

de ensino

decidiram

riao implantar

um

;

/1

curso que formasse

V

que ainda n~o estava

bachar~is

para o exercício

regulamentada.

lar que, mesmo não funcionando

de uma

No entanto,

os cursos

profiss~o

deve-se

assina-

de administraç~o,

.os

,<

primeiros

currículos

instituição,

dos cursos

evidenciavam

nas que forneciam

de economia

a inclus~o

um treinamen!o
valeria

va esta nova Faculdade

estabelecia

funcionaria

a realizaç~o

cia do trabalho

e às condições

dida em que aquele
seminários,
nistraç~o,

para

nos vinte

de

de vida
tamb~m

à

cadeira

primeiros

de "Admi

Este

à

relativas

teria

"eficiên

dos trabalhadores".

se ocupou

incentivar

discipli

que o decreto que cria

junto

sobre

da

administra

de Administraç~o.

conferências

contribuiu

do conhecimento

que,

de pesquisas

Instituto

simpósios,

de um conjunto

acrescentar

o Institutb

como finalidade

contabilidade

em temas .e questões

tivas. Ao lado disto,

nistraç~o",

e

Na me

da realizaç~o

temas

relativos

a reflexão

sobre

de
à admi

esta

área

daquela

anos de existência

Faculdade(17) .

No inicio
Econômicas

sofreu

nal, onde se criou
to, elaborou-se
contábeis
maç~o

dos anos

u~a modificaç~o
o Departamento

um curriculo

no qual foram

do administrador.

ros cursos

ç~o pública

e de empresa.

administraç~o,

por~m,

Na medida

organizacio-

de economia

disciplinas

periodo

um pouco

em que as iniciativas

visando

e mesmo

de cursos

mais

e ciências

que surgiram

a pós-graduaç~o

A instalaç~o

viria

Ciências

í

desta Faculdade,
abriu-se

de

de Adrn í.n s t r-açao . Em funç~o dis

de graduaç~o

Foi neste

de graduaç~o

a Faculdade

em sua estrutura

acrescentadas

de pós-graduaç~o

do, em nivel

sessenta,

à

for

os primei

n~o existin

em administra
de gràduaç~o

em

tarde.
conduzidas

pela

Asso

·,
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ciaçao

Brasileira

de Teénicos

nos anos sessenta
vançavam

por um grupo

favorávelmente

-

iniciou-se

ção de comissões_de

•.)

de pessoas

no sentido

sao de administrador,

cursos

em Administração,

trabalho,

de administração

entidde

vinculadas

ao DASP,

do reconhecimento

no interior

à

visando

de empresas.

A partir

a

\~dal
·r'p:t'ófis

da FEA a

abertura

criada

constitui

definitiva

de 1963,

dos

esta

ins

(

'

.f
o

-s'

tituição

passaria

efetivamente

'"

.•...

nomicas,

a oferecer

cursos

con t abe s e'~

ciencias

de ciências

administração

í

de

eco
em

") ..

presas

e pública,

tanto

de pós-graduação.
responderam
governo

na criação

Se as gestões Visando

procurou

de empresas

nacionais,

que .a instalação
incidiu

conduztr
estatais

retomando

do curso

com um momento

atingira

uma posiçao

que recrutou

cial com docentes
principalmente

acumulavam,
trabalho

estadual.

constituiram

culdade

junto
Estas

percebe-se

no interior

empresa

interno

de Filosofia

desta

o seu inicio,

profess~

forma para

ini

proveniente

Direito,

Engenharia.

fornecer

Os primeiros

privados

profissionais

a FEA procurou

Universi

o seu quadro

instituição,

elo importante
..... (19)
economico

já

nacional(180.

de seus promeiros

a organismos

da FEA co

estrangeira

além de suas funções

atividades

baseada

do nacionalismo,

o primeiro

ao campo do poder

Desde

de certa

geral,

econômica

empresas

de Filosofia,

a esta faculdade.

de um modo

em que o segundo

a FEA compôs

da própria

contribuiu

de assessoria

ção pública
micas

estrangeiras,

nivel

de

no mercado

~onsiderável

oriundos

acadêmica

brasileira

de administração

das Faculdades

recrutamento

gitimação

o.tema

em

criação da EBAP e da EAESPcor-

e ~a consolid~ção

da Faculdade

parte

quanto

uma politica

consolidada

res em universidades

Este

à

em que a grande

Ao contrário
dade,

de graduação,

a um momento. da história

Vargas

privadas

em nivel

uma le

professores
didáticas,

um

e à adminttraextra-acadê

para vincular

estreitar

a Fa

relações
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com a administração
estabeleceu-se
deração

pública

através

Logo

após

de seus professores

das Indústrias,

com a Associação

com a iniciativa

privada

mento.

O' governo

estadual,

centes

da FEA de fazer

tado, encarregando

local.

local

através

em 1947,

a sua

instalação,

um contato
Comercial

o levantamento

a

uma comissão

vários

e

de assessora
de

econômico-financeiro

em anos posteriores

Fe

do Estado

da prestação

incumbiu

com

de Seus

do

do es

professo-

!

res da realização
politicas

de estudos

econômicas

do em meados

em nivel

da década
os novos

decisões

pol iticas numa

de alguns

dirigentes

na planificação

do pais.

Os Institutos

.

.c í.oria L

de ensino
(20)

reforçariam

econômico,

sistemática

que brevemente,

a criação

do em 1946,

sentido

juntamente

'"
economica

no interior

com aparelho

se basicamente

deste

estatal na

estadual

do Instituto

José Reis que dirigia
uma espécie

estabelecer

realizar
públi

mencionar,

ainda
ocorri

da FEA. Durante

a primei

(46-66),

pública,

A sua criação

de congênere,

com

de Administração,

Instituto

na ocasião

a

da

a organismos

ele

orientou-

elaborando

com vistas 'à racionalização

e municipal.

que tinha por função

em que passou

seria oportuno

deste

no interior

a sua articulação

de serviços

para a administração

e pesquisas,

para

com a instalação

ra fase de funcionamento

ço Público,

da politica

de pesquisa

na medida

a prestação

Neste

fessor

a

influência

a vihculação

~stratégico

cos e privados.

blico

que a FEA,

suas

'exercer

criados

de institutos

um papel

do poder

projetos

respaldar

técnica"

passou.a

milit~

•

FEA dese~penhou

de forma

"rac.ionalidade

de

sobretu

dos governos

procuraram

e implementação

A existência

o campo

a partir

de Pesquisas,

na elaboração

Fbtl, no entanto,

do pais

de seus docentes,

marcante

centro

estadual.

de sess~nta,

res, quando

través

e da participação

do serviço

foi inspirada

o Departamento

em nivel

critérios

para

estudos,

estadual,

pu

pelo pro
de

Servi
do DASP,

o recrutamento

e

•

>
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o treinamento dos servidores públicos. Ele seria o primeiro

res

ponsável pela cadeira de Administração e por seu intermédio

des'

locou uma série de órgãos e recursos do Departamento de

Serviço

Público para.o âmbito da USP como, por exemplo, o serviço

de do

cumen t aç ao , a büb Ld o t eca e a "Revista de Administração", publica
ção então pioneira nesta área do conhecimento.
Durante este periodo, o Instituto de Administração'pr~
duziu pesquisas sobre a organizaçao e o funcionamento das
cràcias públicas e privadas, assim como o recrutamento

buro-

de

pes-

soaJ.!que as compunham. O setor,de pesquisas sociais daquele Instituto desenvolveu trabalhos sobre as condições de desenvolvimen
to social das diferentes áreas ~cológicas do Estado, visando
vantar

através deles informações para o planejamento da

le

admi-

nistração pública regional. Realizou t~nbém estudos sobre as con
dições de assimilação do imigrante, questão pouco conhecida
pais que havia experimentado forte imigração no final do
anterior. Através de seu pessoal, implantou projetos de

num

século
reforma

administrativa em secretarias estaduais e municipais,participan
do na Assessoria de Planejamento do governo Carvalho Pinto.

Na

medida em que o Instituto mantinha também a realização de seminá
rios, cursos de extensão e simpósios sobre problemas administra-o
tivos, acumulou um precioso material para uma reflexão sobre que~
tões econ~mico-administrativas, que, em geral,

era

publicado

em sua revista, o que contribuiu também para conferir um
~.
(21)
gio a esta instituição no campo academlco
.

presti

Esta fase de efervescência do Instituto de Administra
ção iniciou seu declinio na metade dos anos sessenta,
~colaboradores

iniciais começaram a ser aposentados. A

.quando
partir

de 1972, porém, ressurgem iniciativas para a sua reestruturação,
visando dar continuidade às suas atividades, trazendo como heran

,

,

19
ça de sua fase inicial,
"a vocação
rior".

segundo

de ser um elo entre

Em sua nova fase,

ra de Administração,
ao Departamento
necimento
lização

o Instituto

de Administração,

de cursos

e seminários s

o exame

lizando

e/ou

pesquisas

sustentar

entidades.

ou seja,

dência

cadei-

então

públicas
para

que se implantava

a

rea-

captador

e privadas~ea

atender

um fundo

este Instituto

for

que ele se concen-

os interes

de pesquisa
deveria

para
origi-

Ao dar este passo,

de trabalhos.

em.órgão

o

mas

de administração.

indica

pessoal

tempos,

e privadas,

questões

a entidades

da real ização

de convênios,

dominante

à

ligado

uma ·vez que a receita

ao transformar-se

da assinatura

exte-

como objetivo

públicas

sobre

Criou-se

e o mundo

em seus primeiros
assumindo

treinando

tais atividades,

nar-:-sebasicamente

acadêmica

de suas atividades

de serviços

de um de seus membros,

não estaria

a entidades

trou na prestação

ses dessas

a vida

como ocorrera

de assessoria

No entanto,

afirmação

de recu~sos,através

juntava-se

no interior

a uma

ten

da FEA. onde

ha
,

viam

sido criados

outros

fundos

de pesquisa,

aos departamentos

de economia

com os mesmos

propo
(22)

sitos,

ligados

o
1964, tendo

Instituto

como primeiro

tão professor

da FEA,

diretor

a iniciativa

privada

mia enquanto

objetivos

de pesquisa

fundamental

o "aperfeiçoamento
públicas

realizar

cursos

trabalhavam
nanceira

em outras

deste

em política

e seminários,

Instituto,

a partir

en

ao Insti-

Corit abe s e c oris
í

do Estado

a FEA com

pós-64.

do economista",

a elaboraçao

de

Buscava

a "melhoria

de 1974,

a cola
de

como

econômicas.

Assu

em "programas

econômica".

visando

instituições

Netto,

para vincular

e privadas

de senvo Lv í.rne n t o econom Lco-cs oc í.a L'!, assim
alternativas

em

Delfim

.

.

fundado

por suas atividades

e com as atividades

com instituições

"propostas

(IPE),

e ao Insti tuto de Pesquisas

com eles um mecanismo

boração

Econômica

associou-se,

tuto, de Administração
tituiu

de.Pesquisa

e contabilidade.

também

de técnicos"que

A sustentação

ficaria

também

fi
sob a

·.
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responsabilidade
vênios

de. uma fundação

de prestação

de serviços

das, das quais proviriam
ção. Esta fundação
privado",
í

I

o que n~o deixa

tor
público,
------........._-sileira

que avançou

o

e

con

priva-

à

sua

manuten-

como uma "instituição

de

direito

necessá:rios

uma tendência

significativo,

pois

de privatização

de forma
considerável
,

do

na sociedade

se
bra

militares.

que se observa

administração

públicas

de ser um fenômeno

para

após os governos

a função de firmar

com entidades

os recursos

foi criada

de certa forma aponta

que teria

na sociedade

a respeito
brasileira

da formação

dos cursos

é que eles foram,

num

de
pri
,

meiro momento,

que pOderiamos

cio dos anos sessenta,
uni versi tárias,
versidades

como nas faculdades

to os cursos
mesmo

de ensino

mos de ensino

de economia

dentro

e pesquisa

que elas mantém

ção e funcionamento
ras escolas
partir

em nlvel

de trabalho,

dominantes

proporcionar

de percepçao

porquanEAESP,
de

cur

articulação
instituições tran~

para

nos campos
grupos
das

a organiza

que as primei

brasileira

e de condução

de en

que seus

também

a estes

ter

assegurar-lhej

da

estas

um

em

das instituições

campo. ·Percebe-se

de grupos

e que deveriam
de esquemas

para

do

percebe-se

acadêmica

e também

na sociedade

parte

tendência:;

modo, em pólos de referência

deste

\1ui1Í-

do Sul,assim

e pela

do reconhecimento

acadêmica

de administração

do incentivo

;..
.
economlCO

Em função

do campo

das

é válida

uma estrutura

ini-

católicas

faziam

que tem contribuído

no interior

de certo

de economia

pela EBAP

Enquanto

até o

instituições

e do Rio Grande

mantidos

com o mercado

de

A generalização

criar

na comunidade

modo"

das universidades

e pesquisa.

sino de administração.
sos desfrutam

interior

de uma fundação,

procuram

de destaque

formaram-se,

Gerais

de administração

que estas escolas

posiçao

de Minas

e de são Paulo.

tendo surgido

complexo

implantados.no

"grosso

como a FEA, nas faculdades

federais

Rio de Janeiro

delimitar

surgiram

a

politico;

e

-

urna coesao
ativiàades
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desenvolvidas

por eles no campo

da produção

A INSTITUCIONALIZAÇÃO

A evolução
partir

do 1inal

nao mais vinculado

DA PROFISSÃO

posterior

d~s anos

dos cursos

sessenta,

a instituições

vatizada

que proliferaram

acontecida

anos sessenta.
relacionado
'"
-conomico.

na sociedade

o

sabe,

que passaram

economia

do pais.

medida,

mas às

do processo-de

brasileira

deste

faculda

curso

expansão

a partir

estava

em grande

de desenvolvimento

pri

do finaluos

que se manifestavam

estilo

medida

no plano

e

adotado

a

a p ar-tí.c í.paç ao de grandes unidades pro

partir 'de 1964 privilegiou
dutivas,

em grande

a

_

com as transformações
Como,se

de administração,

universitárias

dentro

O crescimento

DE ADMINISTRADOR

060rreria

1

des isoladas

econômica.

a constituir

O crescimento

umelementófundamental

destas

grandes

na

empresas,

pl'inci

~

palmente

estrangeiras

zação crescente
correr

~estatais,

da técnica,

a profissionais

funções

destas

controle

mercado,
zação

situação

foram condúzidas,
a experimentar

técnica.

por familias,

Mesmo
cuja

seus proprietários,
des grupos

.

.

social

passaram

para

utili
de

re

executar

indispensáveis

ao

sua sobrevivência

destas

empresas

se confundia

a adotar

tendência,

controladas

também

dos administradores

de

que os gran-

a profissionalização
das

no

e racionali-

com os nomes

e complexidade

a constituir

empresas,

e grandes

de modernização

enquanto

do tamanho

o que veio
(23)

as médias

algumas

observa-se,

cial para a utilização
ma de enSlno

especifico

a análise,

um processo

razão

em vista

jáalcançadas,

a necessidade

para garantirem

estando

nacionais

seus quadros

por uma

organizaçoes.

Em face desta
nacionais

o que implicou

com treinamento

de planejamento,

funcionamento

caracterizou-se

de

estruturas

um espaço

poten-

que passaram pelo siste

,;
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Com a.internacionalização do mercado interno, as
porações multinacionais tr~nsplantaram para o pais não

cor

apenas

sua tecnologia mas também os procedimentos organizacionais e

ad

ministrativos. Deve-se assinalar também que, se num primeiro

mo

mento., a instalação destas empresas contribuiu para uma 'demanda
de pessoal com formação em técnicas administrativas,

a ampliação
~

de suas atividades, que num momento posterior visariam nao
nas ao mercado nacional-local, mas também à coloc"ação de

ape-.
merca-

dorias em outros paises, veio a ter efeit6 de reforçar e ampliar
esta demanda, na medida em que ,tal estratégia pressupõe um estri
~

ta planejamento e controle das operaçoes

(24)

No entanto, seria in~xato identificar a exist~ncia de
~

,

grandes unidades produtivas em operaçao no pais apenas

com

corporações multinacionais, o que deixaria de considerar a
sença de empresas nçacionais, especialmente as estatais.

as
?re-

Apesar

das convicções favoráveis a um liberalismo econômico exaltado por
parte dos mentores da politica econômica dos governos

militares,

que acreditavam ser o retorno à livre competição a solução para a
estagnação que enfrentava a economia brasileira no inicio

dos

anos sessenta, o que ocorreu efetivamente foi uma maior centrali
zação da ação estatal na economia e um vultoso crescimento de em
presas controladas pelo aparelho estatal. Ao que tudo indica
ta expahsão obedeceu à lbgica, de ~ue o Estado deveria

es

expandir

.suas atividades em áreas consideradas de "segurança nacional".De
maneira geral, procurou aplicar recursos dispendiosos em setores
onde os investimentos iniciais eram grandes e as

possibilidades

de lucros relativamente baixas, o que os tornava pouco atrativos
para a iniciativa privada. Desta forma, a expansão estatal regi~
trada a partir de 64 concentrou-se em setores de infra-estrutura
e serviços, atividades que constituiam insumos para outras indu~
trias. Deve-se destacar também que, a partir de então, o

apare~
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lho estatal

passou

sos financeiros,

a concentrar

procedentes

dos, que deram origem
.funcionamento
. . t

mlnlS

t

ra lva
í

de organismos

a vastos

necessitaria
(25)

em suas mãos

aparelhos

de pessoal

ponderáveis

por ele

recur~

administra-

adm~nistrativos

com formação

cujo

econômico-ad-

.

Procurando

imprimir. um padrão de eficiência
,
o Estado promoveu em Ü367 uma reforma

empreendimentos,
tiva, objetivando

"aperfeiçoar

que a introduzia

enfatizava

fissionalização

seus recursos

ma de· méri to". ·0 recrutamento
blica,

a sua seleção

s~deração

o nivel

va uma posição
tados",

educacional

pois estes

tir a "qualidade,
Criava-se

Aplicada

(IPEA),

análises

para

assim

social

como de outros

de passagem

a administração
levaria

A reforma

de Pesquisa
elaborar

reserva

que os governos

capaci

governa-

pesquisas

do Ministério

da administração
estaduais

organismos

semelhantes

nal, geralmente

vinculados

~s secret~rias

de planejamento

campo possivel

para o emprego

de profissionais

f ormaçao

. d

.

Diante
viria

.

em a mlnlS

acentuar

das mudanças

a tendência

de sessent~.

exercicio

Previa-se

relatórios,

do campo

em nivel

,.. .
economlco,

~ profissionalização

desta

compreenderia

de pareceres,

fede
tam

regiolocais,
com

t raçao
- (26) .

seria a regulamentação
década

ao IPEA,

e
do

passaram

bém a instituir

que abriram

garan

Econômico-Social

estudos,

e econômica
órgãos

da ação

pu

em coh

com o documento,

e continuidade

com o objetivo·de

a "pro

do sist~

a "administradores

de acordo

então o Instituto

a programação

Planejamento,
ralo Diga-se

permitiriam,

vidade",

o texto,

dos candidatos.

produtividade

mental".

para

segundo

na hierarquia

O. --texto

"fortalecimento

de quadros

e promoção~

destacada

o

público",

seus

administra

humanos".

o ",aumento deproduti

do servidor

em

atividade,
naquela

as ~eguintes
planos,

um evento

do administrador

que ocorreu
regulamentação

atividades:

projetos

para

que

a)

na metade
que

o

da
seu

elaboração

os quais

fosse

.
24

exigida

a aplicação

organização";
nejamento,

b) r~alização

administração

dos e programa

e em cargos

vadas

federal,

nas quais

e relações

estadual

dades privadas
nhecimentos

relativas
Como

consólidar

de pessoal,

empresas

aquele

envolvessem

de ad~inistração;
de organizaçao

um vasto

de

méto
produ-

em funções
no

serviço

estatais

e

pública

pri

d) oexer

ou superiora,

de administração

se pode perceber", esta

de

tipo de cargo;

intermediária

atribuições

e ampliar

análise

de administração",

declarado

ao ensino

pl~ "

c) exercício

ou municipal,

das "técnicas

análise,

pesquisas,

industriais;

em órgãos

cujas

de

financeira,

de direção,

soria e consultoria

às "técnicas

administração

"técnicos

ficasse

cício de funções

térias

e seleção

denominados

específicos

de estudos,

de trabalho,

ção, de material

público

de conhecimentos

assesou

enti

a aplicação

de

co

e) magistério

em

ma

e administração.

regulamentação

campo de trabalho

para

a profissão
da

Ao mesmo

ção profissional,

estabelecia que o seu exercício seria privativo

em administração

se reconhecido

pelo Conselho

dores que não possuíssem
ministração

-

pela sançao

a este

cipal,

o provimento

.

.

a d mlnlS

t

implicaria
- (27)

raçao
I

passaria

ficava

pública

e o exercício

a apresentação

ou diploma

fos

de ad

nesta área
seriam

a partir

re

de en

necessariamente

a força

estipulado

da escolari
pela

regul~

estadual

e muni-

de "técnicos

em admi

federal,

de cargos

dos

administra

profissão;

No entanto

Evidenciando

profissional,

Os

profissionais

daquela

da categoria.

que, na administração

nistraçãoll

universitária

atividades

escolar.

cujo curso

de Educação.

campo profissional

do sistema

zaçao neste mercado
mentação

formação

da regulamentação

como membros

tão, o acesso

e de empresa,

Federal

mas que exercessem

até a promulgação
conhecidos

pública

o espaço

atua

de administrador.

bacharéis

tempo que definia

procurava

do diploma

de bacharel

e

.

es i

o c

ra o administrador

"autodidata",

for

..
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mado na prática

e pela prática,

lamentação

instituir

profissão,

então

10 escolar.

organismosque

já associada

Desta

forma

cos de Administração

embora

nistrativa,

vinculavam-se

à

e vinculada

mantivessem

Regionais

regu-

o exercicio

de

titu
Técni-

de Técnicos

em

técnica

do Trabalho.

da

de um

Federal

uma autonomia

ao Ministério

desta

obtenção

o Conselho

~ os Conselhos

que,

a partir

controlassem

criavam-se

ministração
~

procurou-se

Ad

e admi

Além

de dar

,

execuçao

as diretrizes

CRTA deveriam

estabelecidas

fiscalizar

pelo Conselho

o desempenho

da profissão

Federal,

os

e exp-edir

as

cartei ras profissionai s. Só po de r arn exerce r a profi ssão aque les
í

que estivessem

registrados

no CRTA. Este

organismo

passaria

a

de acesso

a

,

ter um grande
profissão
número

poder

pois,

dai em diante,

de registro

tos elaborados
mecanismo

de controle: sobre

impedir

que .não tivessem
administradores

.no Conselho

profissionais.

de "reserva

se procurava

seria obrigatória

de inscrição

pelos

de mercado"
~ ingresso

passado

pela

"autodidatas"

as condições

para
nesta

profissão

formação

mas também

ocupando

A regulamentação
~nstitucionalizar
que possuissem

ria de forma acentuada
ção. Ao estabelecer

les que aspiravam
ministrativas,
mentais,

de bacharel

relação

especifico,
ter acesso

tanto

a ingressar

nas
e

advogados,

da profissão

para

determinadas

e funções

criar um
que

individuos
não só

os

outras

ca

psicólogos,

de administrado

e privadas.

que o seu-exercicio

o titulo

tenção de titulo

cargos

de

do

nos docurnen

uma vez

universitária,

sociólogos,

públicas

Regional

a categoria,

como engenheiros,

res nas burocracias

mençao

Com isto buscava-se

-tegorias profissionais
que vinham

-

-

a

seria privativo

a expansao

dos cursos

a prática

..
s ituições
ce~Lros

administra
e a

impulsionou

funções

privadas

de ensino

contribui

profissional

tal regulamentação
a determinadas

de

ao

~daquel~s

em administração,
~

entre

de administrador,

ob
aqu~

econômico-a

como nas goverr

que oferecessem

ta

ha

'.
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bilitação.
parte

Ao laqo disto,

de um público

pendia

de maior

que geralmente

que,

houve

já" inserido

qualificação
estava

versitário.Esta

também

no mercado

educacional

à

associado

exig~ncia

um aumento

para

por

profissional,

d~

obter

apresentação

formal

de demanda

promoções,

de um titulo

impulsionou-os

também

o
uni

a procu-

,

rar realizar

curso

superior

Em um espaço
ção alcançou

apenas

mantidos

pela Fundação

saltando

para a cifra

década

de 177 cursos

cifra

que para

de administração

durante
demais

o periodo
cursos

dentro

t;

~

,

J

,!:\

9"

Estes

e 81,5%

indicam

da

atin-

insc~itos "na

em administração

areas

foi de

do conhecimento

de alunos

de ensino

o mesmo

15%~J

girou

matriculados,
em torno

de 100%
todôs"os

superior

periodo.

O

o

b r-a s Iled.

resultado

dos alunos

de

da população "universitária

brasileira,

de

em determinadas

concentração

31 em 1967,

a participação

de administração

dados

para

ambos

de graduação,

um crescimento

elevou

9,3% no final

deste e sul respondiam,

?-e:- G!',-

EAESP,

de 1970 a 1979,~_a média

,

o conjunto

Uma das dimensões

r"80.722 alunos

e

passava-se

ao número

de 57%, durante

adminisiração,

em 1973 para

a EBAP

de 1973 a 1978, sendo que a taxa para

vertiginosa

centração

brasileira.

o periodo

conheceu

desta expansão

dos cursos

na sDciedade

245 cursos

as outras

que integram

ro ficou em torno

z,5%

administra-

no ano de 1973. No inicio

de graduação

em torno de 12%. Com relação
ensino

o ensino "de

de" 146 mil estudantes

Durante

do ensino

ao ano, ao passo

Vargas,

já se contavam

de ~nsino.

de crescimento

significativa

Getúlio

a considerável

quele nivel

anos,

com dois cursos, em 1954,

de oitenta

gindo-se

de trint~

uma dimensão

Contando

na area.

da década

que caracteriza
na sociedade

regiões.
no inicio

Dessa

a recente

brasileira'é
maneira,

da década

de todo o ensino

rodutiva,

de

nas
onde

expansao
a sua

con

as regioes
oitenta,

de administração

uma f'o r e prevalência

e diferenciação

de setenta.

regiões

su
por

no pais
de

se localizam

mai_~
as

11

'.
,

.
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maiores oportunidades em termos de mercado de trabalho para esta
profissão. A distrlbuição do número de cursos e alunos por

esta'

dos destacava a presençsa de S~q Paulq., re~pqn,~~.v~-l
li2<2r 4Q~

çl~§,

.

estudantes matriculados e por 35% dos cursos então eXlstentes

(28)

-

Um outro aspecto' que merece ser destacado na expansao
dos

cursos

de administração

~ a consider~vel

participação

da

re-,

de privada neste processo. No.inicio da d~cada de oitenta, o sis
tema particular era responsável por aproximadamente 79%

dos alu

nos, ficando o sistema público com o restante. Estes números

es

tão bem acima da m~dia nacional para as demais áreas do conhecimento, onde a distribuição ~ de 61% para a rede privada. Ao lado
desta presença ostensiva do ensino privado, chama tamb~m a

çao,o
fato de que os estabelecimentos 'isolados, ou seja, as
tituições nao=unã ve r-s tárias, absso r-vern sozinhas

aten
ins

aproximadamente

í.

63%.de todos os alunos de administração no pais. Se

acrescentar

mos a este numero os estudantes dos estabelecimentos isolados mu
nicipais e estaduais, verificaremos que no inicio da presente d~
cadi, cerca de 70% dos alunos de graduação e administração,encon
travam-se neste tipo de instituição. Em funç~o disto, percebe-se
que a grande maioria do corpo discente, que freqUenta este
so no pais, encontra-se submetido às práticas escolares que

curtêm

comandado o funcionamento do IInovoll ensino superior privado, que
em boa medida esteve vinculado à recente evolução do ensino

de

administração entre nós.
Ao contrário das primeiras escolas de administração,
que nasceram próximas aos campos do pode~ econ~co

e

politico,

observa-se, de uma maneira geral,' que as novas instituições

solicita

; {passaram a abrigar tal ens' o, surgiam equidistante às

I I ções
1

e às expectativas de gru.os que ocupam_posições

-------

~

,

dominante~

-----

~ \ I naqueles campos. O aparec', e..
-o delas, em boa medida,
de atores que ja vinham a~ ·~.~o no setor educacional,

que

p ar

t í.r-a

princ ':-1

.

r.
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mente no ensino
tes passaram
Estado

a penetrar

p~s-64

da, visando
,terceiro

secundário,

abriu

sentido,

segundo

superior

espaço

a crescente

grau. Neste

ser v an t a j os aêâ,~

no ensino

um grande

atender

tração prometia,

como "emprésários

demanda

a visão

des~es

eles poderiam

que as' conduz
de passagem,

a admitir

de

de ,adminis-

proprietários

um aumento

priva-

ao ensino

dos cursos

de escolas,

da procura

de
'

ser estruturados,
sem grandes

estas

ção de dependência

segundo

a

dispêndios

finan-

num momento

bliográficas,

verização

de hierarquias

da vinculação
social

to tendência,

ao surto
procuram

que

visando

uma posição

mais que procurem

adaptar

cursos

de uma for
De

certa

as práticas

acadê

de maior

legiti

as indicações

bi

com isto revestir

respeitabilidade
que seria
entre

os

acadêmica.

equivocado

pensar

n~s provocou

uma

o funcionamento

pioneiras,

em função

de suas práticas

an êm como

que produze.

expansionista.

que desfrutam

que estruturam

docente,

consti t~idas,

como os programas,

As instituições

do seu corpo

da imagem

dominan-

leva a crer, porem,

especifiCO.

ficação

posiçoes

centros

destes

como

com as que ocupam

de uma certa

evolução

social

uma rela

os procedimentos,

Tudo

tanto

diga-se

a manter

anterior

do campo,

seus empreendimentos

que a recente

heterogêneas,

de administração,

pelos

no interior

de estudantes,

o'

tendem

faculdades

desenvolvidas

dos investimentos,

número

instituições

acadêmica

forma,' estas novas

midade

um grande

novas

,t.es no campo do ensino
ma geral,

rentabiiidade

com caracteristicas

culturalmente,

quisa,

iniciativa

(29)

Or-Lent ada s pela

campo

em que o

,

visao pr í.v
a t í.st.a, "academicamentell

micas

esta

Es -.

.

,

.

num momento

de acesso

a abertura

Se por um lado', havia

vagas por este curso,

celros

para

da educação".

de si mesmas,

da qualie

pes-

extra-acadêmico,

têm ocupado,

de co ando na dinâmica

se aprox: zr formalmente

deste

de ensino

o mercado

pu!

destas

deste

enq a

campo._

instituiç

.:> ,

"
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as novas faculdades, principalmente as que surgiram dentro

do

processo de privatização, encontram no principio que as estrutura -

vale dizer, a busca da rentabilidade -

o limite e o

táculo intransponivel para aperfeiçoar as suas prátidas

obs-

acadêmi

ca?, deixando assim de concorre"r em condições vantajosas com
centros de ensino e pesquisa. Com isto, são conduzidas

a

re~ posições de segundo pl"ano no interior do espaço dos

os

ocup~
cursos

de administração.
Ao lado destas relações assimétricas não seria desabu
sado supor que estas instituições têm mantido funções complementares em termos de uma divisão de trabalho institucional.Pode-se,
neste sentido, presumir que as primeiras escolas de

administra-O

ção têm enquanto tendência, produzido, para o setor público

e

privado, um~ elite administrativa vinculada aos pblos dominantes
dos campos do poder politico e econômico. Por outro lado, de

um
;

modo geral, as novas instituições têm produzido os quadros
dios para as burocracias públicas e "privadas, as quais,
ção "de sua

crescente

meem fun

complexidade, necessítam para as suas

tinas contar com um pessoal dotado de um treinamento apenas
dimentar em questões econômico-administrativas.

Ao lado

ro
ru-

disto,

estas escolas, em face do elevado custo material para

os

seus

estudantes, que lhes impõe grandes privaç?es de tempo,

transfor

mando o'momento da realização dos estudos num tempo de privaçoes,
têm conferido, de maneira perversa, uma frágil "cidadania profi~
sional", uma vez" que, a partir do titulo escolar, seus

egressos

passam a ocupar determinadas posições n? mercado de trabalho, no
qual alguns são mais iguais que

&~outros,

do

presti

gio acadêmico de seus titulos e do universo social a que

perte~

ce o seu portador.

em função

.

,
"
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N O TAS
01 - Sobre

a relação

sil a partir

entre

as mudanças

do campo

de 1930 e a emergência

Ary Bouzan,

"O Administrador

do Brasil",

Revista

mento,

Revista

de Administração

de Administração
"Notas

sileira:

origens" e desenvolvimento",

"

,

02 - Quanto

23(3),

a experiencia

Gustavo

da Costa,

cia brasileira",
1971;

Robert

tic~"and
Press,

brasileira

Fundação

Daland,

Cadernos

lho-setembro,
04 - Salientava

11(3),

1971; V~

da administração

Revista

Vargas,

de

b"r..§.·

Administra

ver:

Cabrap,

"Estratégia

são Paulo,

Janeiro,

development,
of North

poli

Carolina

do planejamento

no

1970.

consultar

o artigo

das ideologias

de Administraçao

Jorge

"
experie~.

a

Rio de

Planning:

The University

a esta questão,

in Revista

19;GuE.

Desenvolvi

de planeJamento

Getúlio

"Braziliam

lér;ia Pena liA introdução
sil",

e

"Planejaniento governamental:

ad~inistratio~',"

03 - Com relação

a história

nQ

1983.

1967; Lúcio Komarik,

Brasil",

de Empresas,

de Empresas

Storck

ver

no Desenvolvimento

de Empresas

ra Suely

tão de Empresas,

para

no Bra

do administrador

de Empresas

tavo de sá e Silva," "Administração

econômico

de Maria

gerenciais

de Empresa"nQ

Va

no" Bra

25(3),

ju-

1985.

também

a influência

aquele

decreto:

que esse curso

"será

vai exercer

altamente
sobre

vantajosa

o desenvolvi
,

mento

da vida econômica

cios públicos
tividades

econômica

a contar

mais

adequada

moderna",

22/09/1945)
Economia

como na ordem

passarão

ração maior,

do pais,

está

tanto na órbita

dos negócios
elementos

336. A integra

da Universidade

nego-

Essas

a-

de uma prepa-

culturais

do Decreto

t r-anacr-Lt a em "História

e Administraçã

privados.

dotados

às exigências

dos

(nQ

da

vida

7.988,

de

da Faculdade
de são Paulo".

de
t:'

.

r,
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ç~o Comemorativa do CinqUenten~rio da USP, S~o Paulo, 1981.'
Ver também o "Manifesto dos Pioneiros da Educaç~o Nova"

es

pecialmente a passagem da p. 21. A integra deste

manifesto

est~ transcrita na Revista Brasileira de Estudos

Pedagógi-

cos, vol. XXXIV, n2 79" julho-setembro, 1960.
,

,.,

05 - Quanto a emergencia deste novo tipo de intelectual, ver Bur'
•
nier & Bon" Les nouveaux intel1ectuels", especlalmente pp.
112 e 148. fditions Cujas, Paris, sem data.
06 - A exposiçao de motivos, apresentada à Presidência da

Repú-

blica pelo ent~o Diretor do DASP, est~ ttanscrita na

publi

c aç ao "Fundação Getúlio Var-g as , 30 anos a serviço

do

Br-a-.

sil", Rio de Janeiro, 1974.
07

O Decreto (n2 6;693), que autoriza a criaçao da Fundaç~o Ge
túlio Vargas, est~ transcrito nos "Estatutos da Fundaç~o Ge
túlio Vargas", p. 65, Editora da Fundaç~o Getúlio

Vargas,

R~o de Janeiro, 1982. Num dos prospectos da Instituiç~o
de-se ler: "Pela primeira vez no Brasil, classes

po

produto-

ras, homens de pensamento e Governo uniram-se para criar uma
entidade apolitica, independente, sem finalidade lucrativa,
destinada exclusivamente ao estudo dos problemas

nacionais

e ao desenvolvimento dos recursos humanos". In: "F'und
aç ao G~
túlio Va.r gas , 'o que é, o que faz, como funciona", p .13.Edi
tora da Furid aç ao Getúlio-,-Vargas,Rio de Janeiro, 1974.
08 - Oct~vio Gouveia de Bulhões, em 1964, assumiu o
da Fazenda; Roberto Campos, um dos diretores do
tornou-se o influente
verno Castelo Branco;

Ministério,
Instituto,

inistro do Planejamento durante o Go
1ário Henrique Simonsen, ent~o

dire-

tor da Escola de Pós-G aduaç~o em Economia, vinculada
Instituto, assumia e

974,0 Ministério da Fazenda;

a
Car

"

32
parte

Langoni, professor do Instituto seria durante grande
do Governo Figueiredo- . o

presidente do Banco Central.

ve-se acrescentar também a este quadro que Carlos

De

Medeiros

da Silva, então membro do Conselho Diretor da Fundação,

as

sumiria em 1966, o Ministério da Justiça. Sairiam também dos
quadr~s do Instituto: D~nio Nogueira, primeiro presiden~e do
Banco Central do Brasil, .duran t e o governo Castelo
Garrido Torres, Presidente do Banco Nacional de

Branco;

Desenvolvi

~~nto Econ3mico, durant~ o mesmo governo; João Paulo

'dos

Reis Veloso, que foi Ministro do Planejamento e Coordenaçãô
Econômica durante os governos Mediei (74) e Geisel(79).

So

bre a Ln f'Lue nc a da FGV na-vida econômica e poli tica do pais
í

ver pp. 26e 27 do "Informativo da Fundação Getúlio

Vargas"

nQ 12, ano I, de dezembro de 1969.
09 - Fundação Getúlio Vargas, 30 anos a serviço do Brasil,op.cit.
pago 6.
10 -.Ao encontro do Rio de Janeiro compareceram, entre

outros,

Deputado Euvaldo Lodi Conde Francisco Matarazzo, Senador A~
sis Chateaubriand. Ao encontro de são Paulo,

compareceram

entre outros o então governador do Estado, os prefeitos
Distrito Federal e do Município de são Paulo, o

do

Presidente

do Conselho Nacional de Economia, o Presidente da Federação
do Comércio do Estado de são PaulO'e o Presidente da

Fed~-

ração das Indústrias do Estado de são Paulo. Sobre as articulações dos empresários e de figuras relevantes da

políti

ca nacional para a criaçao da nova escola, ver "Fundação G~
túlio Vargas, 30 anos a serviço do Brasil", pp. 89 a 95,op.
cito Consultar também "Informativo Fundaç~o Getúlio Vargas"
nº 12, ano 1; pp. 23 a 25 op. cito
11 - "Fundação Ge t

io

a gas , 25 anos de at v dades!",p. 91.c
í

í

,
•

<

"
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cito As iniciativas para a instalação da nova escola

foram

acolhidas favoravelmente pelo governo central. Na oportunidade, o então presidente Vargas enviou uma mensagem aos

or

ganizadores onde afirmava: "Recebi com vivo interesse a

no

tíciada

rea~ização da reunião de debates sobre

a

criaçao

de uma Escola de Administração de Empresas. O desenvolvimen
to do Brasil·já atingiu o nível em que as práticas
1

empiriA

cas começam a demonstrar claramente a sua insuficiencia
vida das empresas indicando a necessidade de

na

substitui-Ias

pelos modernos métodos de grandes.empresas existentes

no

País e a complexidade dos problemas estão a requerer
os seus quadros a competência de profissionais

para

especifica-

mente formados. Estou cert6 que são Paulo sente mais nitida
mente que qualquer outra unidade da federação a necessidade
.de preparar quadros para o exercicio das funç~es

inerentes

à organização, direção e gerência de grandes empresas". Id.
p.
12

89.

Referindo-se a esta missao, o presidente da FGV a,firmava:"À
Missão caberia estudar a implantação no Pais do ensino

mo-

derno de administração de negócios, fornecer professores e~
trangeiros para escola, preparar o corpo docente indispensá·
vel ao êxito da iniciativa. A Escola de Administração

de

são Paulo é o núcleo de trabalho da Missão Universitária on
de está se realizando a transplantação para o meio

brasi-

leiro desse gênero de ensino já tão desenvolvido nos paises
industrializados". In "Fundação Getúlio Vargas, 25 anos
atividades", p.

91, op. cit -.Segundo .julgamento de uma

fessora da área de administração: "Fora a influência

de
pro

britâ

nica ná administração nacional, tudo o mais vem dos EUA, os
livros e as técnicas, os professores, as bolsas de
para cursos

e?Ós-g~a

estudoE

ação, que são oferecidas em sua

q'

,.

-- ,

.,
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se totalidade

para

norte-americana.
se no Brasil,

instituições

Dessa

maneira,

como a mais

nas". Vera Suely

Sotrck,

tração brasileira:
de Administração

de ensino

de

administração

a administração

norte-americana
"Notas

para

apresenta-o

de nossas

a história

e desenvolvimentotl,

origens

de Empresas

23(3),

discipli

da AdminisIn

Revista

julho-setembro,

1983,

pp. 57-8.

, 13 - A composiçao
no mercado

social

de trabalho

sas são abordadas
a Ideologia
Covre.

da clierttela e a aceitação
da Escola

Edi tora Vozes,

de Empresas"

Petrópolis,
-."-~,

posi to o v t r-ab alho 'de ,EdUardo

~ caso dos ilunos

de são Paulo".

em Economia,

Administração
Economia

1982. Ver

da Escola

Editora

EAESP,

Getúlio

em Administração

vidades

de pós-graduação

da Fundação

cumento

intitulado

Vargas

da Fundação

Getúlio

aeste

prs:

j5: ni ve 1

havia

,

so

formado

Pública,

198 em

13 Doutores

de Empresas.

estão

tlCenário Retrospectivo

da Universidade

1954. Quanto

cos e intelectuais
balho

também

Manzini

em

As ati

descritas

no

do

Geral(1944-1982)
Vargas,

,

Rio de

Ja

454.Reitoria

da

1983.

15 - "História
USP,

e

1974.

160 em Educação,

e 9 Doutores

neiro,

Empr~

de Administração

68 em Administração

de Empresas,

pp. 11 a 14. Editora

de Maria

SupI icy, "Educaçao

14 - Até o final de 1982 a Fundação
53 mestres

de

Í

,

de Empresas

de Administração

~lunos

no c ap tUlo 111 do 'trabalho "A Formação

do Administrador

cio-econ5mico,

dos

ao envolvimento
no projeto

de Irene Cardoso,

listatl, Editora

16 - "História

de são Paulo",

Cortez.

da Faculdade

de jornalistas,

de criação

"A universidade
são Paulo,

de Economia

p.

politi-

da USP, ver o trada comunicaçao

pau-

1982.

e Administração

da Ur

I.

•

l
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-

versidade de são Paulo, 1984. Evocando as razoes que

leva-

ram à sua criação, um dos antigos diretores da FEA, . ressal
tava que ela possui a como objetivo: "formar funcionários pa
ra os grandes estabelecimentos de administração pública

e

privada e bacharéis para a atividade econômica nas organiza
ções privadas paraestatais e oficiais. A importância dos Pr.s?
blemas ecónômicos e de administração, sua crescentecomple
xidade no mundo contemporâneo, o contato intimo e cotidiano
com esses problemas no maior centro comercial e

industrial

brasileiro conferem a esta faculdade papel do primeiro

pl~

no na vida do pais", Id. p. 70.
17

Destacava-se, antes da criáção do curso de administração, a.
exist~ncia de determinadas disciplinas nos cursos de

econo

mia e de ciências contábeis como: Ciência da Administração;
Estrutura das Organizações Econômicas; Valor e Formação dos
Preços; Organização e Contabilidade Industrial (Bancária
Agricola); Ciência das Finanças. Para uma consulta

e

dos pri

meiros currículos da FEA, ver-pp 67 a 68 da "História da Fa
culdade de Administração da Universidade de são Paulo".

Op.

Cito
18 - Argumentando em favor da criaçao e aperfeiçoamento

de

qu~

dros versados em assuntos econômicos e administrativos para
sustentar o desenvo Iv í.me n t o econômico, assinalava DelfinNe-!
to naquela ocasião: liAtarefa básica do economista consiste
em introduzir grau crescente de racionalidade nas
políticas que envolve

decisões

a utilização de fatores escassos quer

no setor público quer no setor privado. Podemos encarar

o

próprio economista como um fator escasso, cuja

e

extremamente

.í

alocação

,

mpor-t.ane para a aceleração do processo de de

senvolvimento econô rn c ". Ln : liAsoportunidades, os
í

mas e a estratégia

~r~

e horar no Brasil

o

proble

treiname •...

•,
36
universit~rio em economia

p. 9. Revista Brasileira de Eco

11

,

nomia, ano 20, nQ 4, dezembro de 1966. FGV, Rio de Janeiro.
Sobre a politica nacionalistade Vargas adotada durante

o

seu segundo Governo ver o Capo 111 de Thomaz Skidmore"

Bra

sil de Getúlio a Castelo" ,.especialmente pp. 124 à 132. Edi
..

tora Paz e Terra, .1979 (consultar também René Breifuso,
"1964: a conquista
do·Estado",
pp. 30 a 33. Editora
.
.

Vozes,

Petrbpolis, 1981. Quanto ~o ~urgimento das gran~es empresas
e a demahdapor

administradores com uma formaç~o profissio-

nal, ver Henrique Rattner, "Mercado de Trabalho para

admi-

,

nistrações de Empresas em S~o Paulo", especialmente pp. ~i.17
a 34. EAESP. FGV, S~o Paulo, 1975; (mimeografado) Luis Bre~
ser Pe re í.r-a , "Empresários

é

Administradores no Brasil", pp.

14 a 22. Editora Brasiliens~, S~o Paulo, 1974; Moore &

~il

man, "Administraç~o e desenvolvimento: as relações entre as
empresas internacionais e as escolas de adrn í.n s t r-aç ao em S~o
í

Paulo", Revista de Administraç~o de Empresas (11)2,

abril"':'

junho, 1971.
19

Quanto ao recrutamento dos primeiros professores da FEA,ver
pp. 37 a 44 da "História da Faculdade de Economia e Adminis
traç~o da Universidade de S~o Paulo", op. cito
,

20 - Entre os varios casos de professores da FEA.que passaram

a

ocupar posiçoes relevantes na administraç~o estadual e fede
ral, destacam-se Delfim Netto, que ocupou a Secretaria
Fazenda no governo Laudo
os governos Costa e Silva,

ateI e, posteriormente,

da

durante

lédici e Figueiredo dirigiu

as

finanças do pais; Antônio Carlos Rocca, Secret~rio da Fazen
da do Estado de S~o Pau o (71-75); Affonso Celso Pastore,Se
cret~rio da Fazenda do Es ado de S~o Paulo (79-82).e
dente do Banco Centra

Presi

(82-85); Akihiro Ikeda, Assessor

do

Ministro da Fazenda ( 9-7 ) e Chefe da Assessoria Econôm·cé.

•
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da Secretaria
(1979-85);
Assessor

do Planejamento

Roberto

do Ministério

Banco Central
Reforma

Macedo,

(70-71)

Agrária

tecimento

Colasuono,

Prefeito

Projetoi

Eduardo

geralmente

a ida destes

abria espaço

dores,

recrutados

do Brasil,
Nacional

da

do Abas-

Pereira

de Carvalho,

Diretor

do Brasil

(77-79);

(73-75),

Coordenador

da Empresa

Figueiredo ..É importante
professores

para um número
normalme~te

do

Secretário

(75-79) Presidente

no governo

C~ntral(1968),

do Instituto

de são Paulo

daSeplan

do Banco

Viacava,

Alwnlnio

de Turismo

blica

Carlos

da' República

do Banco

e Presidente

(1979-1985);
da.Companhia

Assessor

da Fazenda,

(1971);

Presidente

da Presidência

para

de

Brasileira

assinalar que

a administração

considerável

entre

Miguel

ex-alunos

de

pú

colabora

e professores

da FEA.
21 - Sobre

a existência

aquele

período,

e funcionamento

consultar:

deste

Or~cy Nogueira)

(Ia. fase) 11 p , 212-227,

Administração

dade de Economia

Instituto

e Administração

durante

110 In~tituto

in _"História

da Universidade

de

da Facul:.

de são Pau

1011, op. cito

22 - O Fundo de Pesquisa
foi criado
fUQdado

ligado

ao Departamento

em 1972 o Instituto

de Pes~uisa

em 1964 e o seu órgão. de apoio

te mesmo

ano foi criada

Contábeis

Atuárias

cionamento

destes

da Faculdade

a Fundação

e Financeiras.
institutos,

de Economia

de Administração
Ec6n;~ica

(FIPE),

Instituto
Sobre

foi

em 1974. Nes
de

Pesquisa

a organização

e fun

ver pp. 228a 302 da "História

e Administração

da Universidade

de

são PauLov , op. ci t.
23 - A respeito

do desenvol

cas e privadas
em questões

'mento das grandes

e o a .e to de demanda

adminis

empresas

públi~

de pessoaltreinadc

ra;...·vas,
ver Wright

Mills,

liA nova cla

\

38
se média"
neiro,
dia"

(especialmente

1969; David

(PP.

52-63).

24 - De acordo

Lockwood,
Editora

com Jacques

sas i~ternacionais

tros paises
privadas

Latines,

do~ produtos

periféricas,

de 1964,

as

empree~

manufaturados.

os paises

"L'Internationalisation

par~

La Documentation

Française,

nQ

ou

nacionais

industriali

de l'Industrie

1964" PI;>' 81 a 115, Problemes

depuis

média

As firmas

~eus pfodutos

para

me-

1962.

ao passo. que as empresas

seus produtos

,

de la clase

Madrid,

depois

Rio de Ja

'instaladas nó pais participam

zados. Ver o· artigo
Brésiliense

Aguilar.

geralm~nte',exportam

orientam

Editores,

"Eltrabajador

Bresseul,

com 40% da exportaç~o
multinacion~is,

capo 5), Zahar

d'Amerique

4 675-467.6,

julho,

1982.

25 - Ver a este respeito,
des entreprises
national

publiques

au Brésil
Superieu

meografado;

Peter

nais, as estaiais

Evans,

(especialmente

no ,Coutinho, "Investimento
in Desenvolvimento

capitalista

Coutinho.

da Reforma

25/02/67)

está

transcrito

5). Zahar Edito-

& Lucia

Reichstul

1974-1980;

ciclo

(orgs.)

e crise'.',

Luiz G.Bel

S~o Paulo,1983.

(Decreto-Lei

na coleç~o

as multinaci~

capo

Brasiliense,

Administrativa

1982 - ..
mi-

desenvolvimento

no Brasil

Editora

d'En

Centre

no

Philippe

estatal

gran

de developpemerit

aliança:

nacional

1982; Henri

"Les

JOY-'en-Josas,

"A triplice

e o capital

res, Rio de Janeiro,

26 - O Texto

dans le processus

des Affaires,

brasileiro"

luzo e Renata

Anstassoupoulos

et au twlexique", pp. 14-29;

seignement
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