UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

"Perfil do administrador brasileiro para o Século XXI:
um enfoque metodológico"

MARCOS AMATUCCI

ORIENTADORA: PROFA. DRA. ROSA MARIA FISCHER

SÃO PAULO
2000

2

Reitor da Universidade de São Paulo:
Prof. Dr. Jacques Marcovitch.
Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade:
Prof. Dr. Eliseu Martins.
Chefe do Departamento de Administração:
Prof. Dr. Cláudio Felisone de Ângelo.

3

"Perfil do administrador brasileiro para o Século XXI:
um enfoque metodológico"

MARCOS AMATUCCI

TESE APRESENTADA À FACULDADE
ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO
CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE
SÃO PAULO PARA A OBTENÇÃO
TÍTULO
DE
DOUTOR
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.

SÃO PAULO
2000

DE
E
DE
DO
EM

4

Ficha Catalográfica

Amatucci, Marcos
Perfil do administrador brasileiro para o século XXI: um
enfoque metodológico / Marcos Amatucci. __São Paulo: FEA/USP,
2000. 295 p.
Tese - Doutorado
Bibliografia
1. Administradores 2. Ensino Superior – Administração 3.
Administração – Metodologia. I. Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP.
CDD – 658.42

5

“Se a elaboração dos conhecimentos pertencentes ao
domínio da razão segue ou não o caminho seguro de
uma ciência, isto deixa-se julgar logo a partir do
resultado. Quando após muito preparar-se e equipar-se
esta elaboração cai em dificuldades tão logo se acerca do
seu fim ou se, para alcançá-lo, precisa freqüentemente
voltar atrás e tomar um outro caminho; quando se torna
igualmente impossível aos diversos colaboradores
porem-se de acordo sobre a maneira como o objetivo
comum deve ser perseguido: então se pode estar sempre
convicto de que um tal estudo acha-se ainda bem longe
de ter tomado o caminho seguro de uma ciência,
constituindo-se antes um simples tatear; e já é um mérito
para a razão descobrir porventura tal caminho, mesmo
que se tenha que abandonar como vã muita coisa contida
no fim anteriormente proposto sem reflexão.”
IMMANNUEL KANT.
(Prefácio à Crítica à Razão Pura.)
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RESUMO

Este trabalho elabora um Método para a construção do perfil profissiográfico
do egresso de cursos superiores de Administração, para servir de instrumento do
planejamento didático.
Após o estabelecimento do modelo conceitual do Método, e dos passos para
sua aplicação, Método é testado em uma Instituição de Ensino Superior real, e um
perfil profissiográfico é obtido para esta instituição.
Em seguida, o perfil passa pelos critérios de validação, estabelecidos no
modelo conceitual: comparação com perfis obtidos por outras pesquisas; comparação
com outros perfis profissiográficos; e opinião de especialistas.
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ABSTRACT

The study develops a Method to the elaboration of the professional profile of
the egress of Management Undergraduate courses, as a didactic planning tool.
After establishing the Method’s conceptual model, as well as the steps of its
implementation, the Method is tested in a real Management Undergraduate Institution,
and a professional profile is accomplished for this institution.
Then the profile is validated by the criteria established in the conceptual
model: comparisons with profiles obtained by other researches, comparison with
profiles from other institutions, and experts opinions.
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