
 

 

 

TÍTULO: AS VANTAGENS DA FORMAÇÃO GENERALISTA DO ADMINISTRADORTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE SANTA BÁRBARAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ADRIANA PAULA GAZETTA, BRUNA CRISTINA FLORENCIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO PINOTTI MEAULOORIENTADOR(ES): 



 
 

  

 

 

 

 

 

Projeto de Iniciação Científica 

 

As vantagens da formação generalista do Administrador 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado ao 
Instituto de Pesquisas Aplicadas e 
Desenvolvimento Educacional - IPADE da 
Anhanguera Educacional, referente ao 
Programa de Iniciação Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Bárbara D’Oeste 

2014



2 
 

AS VANTAGENS DA FORMAÇÃO GENERALISTA DO 

ADMINISTRADOR 

Resumo 

O objetivo desse projeto é o estudo sobre as vantagens de um administrador possuir 

uma formação generalista, ou seja, obter conhecimentos das diversas áreas 

administrativas de uma empresa, bem como sua aderência ao mercado de trabalho, 

a colocação desses profissionais nas empresas brasileiras e as chances de 

crescimento profissional em comparação ao administrador especialista, já que as 

oportunidades se mostram em maior número junto às micro empresas e as de 

pequeno porte, visto que são as que mais empregam na atualidade, onde serão 

apresentados dados obtidos de órgãos competentes. 

Introdução 

O Conselho Nacional de Educação, na Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, 

Parágrafo 3º, afirma que a formação do administrador passou a ser generalista e o 

conteúdo específico não designa um complemento à denominação do curso, apenas 

fazendo parte da grade curricular do curso de administração. A especialização se 

dará através de cursos de pós-graduação lato sensu.  

Através deste projeto de pesquisa, define-se basicamente o administrador 

especialista como um profissional que possui um grande conhecimento em uma 

determinada área e o administrador generalista, como aquele que conhece um 

pouco de todas as áreas da organização. Desta forma, o administrador generalista 

obtém vantagens nas oportunidades de trabalho pelo conhecimento amplo que 

detém, e que são maiores nesse caso. O seu maior aproveitamento é principalmente 

nas micro e pequenas empresas que não possuem condições de ter um profissional 

especializado para cada área, devido o alto custo de mão de obra.  

Geralmente, os cargos ocupados por esses profissionais são de direção, gerência 

ou coordenação, pois o conhecimento generalista traz ao administrador condições 

de gerir todos os departamentos de uma empresa podendo assim, interagir em 

todas as rotinas diárias e na solução de eventuais problemas, auxiliando e treinando 

os funcionários em suas atividades, elaborando e analisando a viabilidade de 
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projetos e obtendo uma visão mais aprofundada dos números da empresa, o que 

não seria possível caso esse conhecimento fosse limitado a uma área/departamento 

específico e isso o tornaria dependente de outros profissionais. 

Palavras-chave – administrador, especialista; generalista; formação; vantagens. 

Objetivos 

Através desse projeto, espera-se identificar que há vantagens claras para o 

administrador em obter uma formação generalista. 

O conhecimento generalista dá ao administrador a polivalência, a especialidade em 

interagir nas diversas áreas da organização e uma ampla visão de todo o seu 

funcionamento. Com esses atributos, o administrador tem total capacidade para gerir 

uma micro ou pequena empresa sem a necessidade de contratar vários profissionais 

e o desenvolvimento das atividades se dá com maior controle. 

O projeto traz informações de um profissional atuante na área de recursos humanos, 

que trabalha com a contratação de administradores entre outros cargos e também, 

através de sites, resultado de pesquisas onde são identificadas as vantagens 

descritas.  

Metodologia 

A pesquisa foi realizada através de entrevista com profissional da área de recursos 

humanos, verificando-se as funções, cargos e preferências das empresas 

contratantes e informações de sites do Conselho Federal de Administração, do 

Conselho Regional de Administração de São Paulo e do SEBRAE – (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), além dos fundamentos teóricos 

embasados em livro de Idalberto Chiavenato. 

Desenvolvimento 

1. O administrador generalista e o especialista 

 Por questões de sobrevivência em um ambiente cada vez mais competitivo, 

os conhecimentos generalistas do administrador tornam-se imprescindíveis nas 
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organizações de pequeno porte e entre os empreendedores individuais, pois 

precisam incorporar todo o aprendizado organizacional para gerir com eficiência e 

eficácias seus negócios. 

 O profissional de administração que possui uma especialização, geralmente 

ocupa um cargo que possui uma tarefa definida a ser executada, de acordo com o 

desenho de cargos da organização, o que reduz as controvérsias de 

responsabilidades. 

Todavia, conforme ocorre definição, a formalização resultante diminui o grau 

de flexibilidade com que as pessoas desempenham seus cargos. Em outros 

termos, quanto maior a definição, maior a burocratização. (IDALBERTO 

CHIAVENATO, 2011 – p.260/261) 

 Algumas organizações, após analisarem essas situações, efetuaram algumas 

mudanças para que o conhecimento de seus funcionários se tornasse mais 

abrangente, como a implantação da rotação de cargos, onde o funcionário passa de 

um cargo para outro, temporariamente, sem que suas responsabilidades sejam 

aumentadas, o deslocamento horizontal de cargo, onde é atribuído um maior 

número de tarefas com o mesmo grau de responsabilidade, o deslocamento vertical 

para um nível superior de hierarquia, onde as responsabilidades do funcionário 

aumentam e por fim, um aumento de responsabilidade para o mesmo cargo com o 

objetivo de trazer maior desafio ao funcionário, visando sua motivação e satisfação.  

 Essas práticas levam a conclusão de que um administrador que possui o 

conhecimento generalista tem mais chances de crescimento profissional dentro de 

uma organização, haja vista que possui uma visão ampla de todos os 

departamentos e, se houver o desejo, poderá se especializar em uma área de sua 

preferência no futuro, com intuito de alcançar novos objetivos, assim como o 

Conselho Federal de Administração estabelece no regulamento para certificação 

profissional por experiência de administradores, que o profissional deve possuir no 

mínimo 05 (cinco) anos de experiência comprovada na área. 

2. As micro e pequenas empresas 

 Conforme a Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, 

“consideram-se microempresas (ME) o empresário individual ou a pessoa jurídica 

que aufere renda bruta anual de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
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E considera-se pequena empresa ou empresa de pequeno porte (EPP) o empresário 

individual ou a pessoa jurídica que aufere renda bruta anual superior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 

(três milhões e seiscentos mil reais)”. 

 A classificação das micros e pequenas empresas também pode se dar pelo 

número de empregados, conforme mostra a Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 - Classificação das micro e pequenas empresas de acordo com número de empregados 

PORTE/SETOR INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Micro Empresas Até 19 Até 9 empregados 

Empresas de Pequeno Porte De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 

Fonte: SEBRAE  

http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPesquisas/mpes_numeros/classificacao_

mpe_empregados.jpg 

 De acordo com dados publicados pelo SEBRAE1, existem no Brasil cerca de 

6,3 milhões de empresas e desse total, 99% são micro e pequenas empresas e elas 

detêm 52% dos empregos formais, com relação às médias e grandes empresas para 

o ano de 2012, entretanto esses números tendem ao crescimento ano a ano. 

 Diante desses números, pode-se observar que as oportunidades de emprego 

nas MPE são muito maiores e é exatamente neste setor que também são requeridos 

os profissionais com conhecimentos generalistas, devido sua hierarquia de cargos 

ser mais horizontalizada, com menos níveis. 

3. Demonstrações da empregabilidade das micro e pequenas empresas  

 Segundo o SEBRAE no mês de Janeiro de 2014, as Micro e Pequenas 

Empresas (MPE) registraram saldo líquido de 47.766 novos empregos, enquanto as 

Médias e Grandes Empresas (MGE) e a Administração Pública registraram a 

                                                             
1
  Sebrae-SP/ Inteligência de Mercado, a partir da RAIS/ MTE (2012). Nota: exclusivo setor financeiro 
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extinção de 19.364 empregos e criação de apenas 1.193 novos postos de trabalho, 

respectivamente, conforme mostra o Gráfico 1 abaixo: 

Gráfico 1 – Saldo líquido de empregos gerados pelas MPE em Janeiro/2014 

Evolução do saldo líquido de criação de emprego formal no Brasil pelas MPE – Janeiro/2014  

 

Fonte: MTE/CAGED – Janeiro/2014. Elaboração: Sebrae/UGE 

Nota: MPE = Micro e Pequenas Empresas; MGE = Médias e Grandes Empresas. 

 Para o mês de Abril/2014 esses números2 são maiores ainda, pois as micro e 

pequenas empresas (MPE) calcularam 97.890 novos empregos, o que equivale a 

93% do total de empregos gerados no país, enquanto as médias e grandes 

empresas (MGE) e a “Administração Pública” totalizam apenas 7.494 postos de 

trabalho. 

 Na Tabela 2, são demonstrados os números de empregos gerados pelas 

Micro e Pequenas Empresas em comparação as Médias e Grandes Empresas e 

Administração Pública no período de Janeiro/2013 à Abril de 2014, onde mostra que 

as MPE estão sempre em vantagem se comparadas às demais, com exceção do 

mês de Março/14 que apresentou um número menor de novos empregos. O mês de 

Dezembro/13 apresentou números negativos, ou seja, extinção de postos de 

trabalho, entretanto esse número ainda foi menor para as MPE. 

                                                             
2
 Fonte: MTE/CAGED – Abril/2014. Elaboração: Sebrae/UGE 
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Tabela 2 - Saldo líquido de empregos gerados: MPE X MGE 

REF MPE MGE Administração Total M.T.E 

      Pública   

jan/13 47.592 -19.396 704 28.900 

fev/13 74.325 36.757 12.364 123.446 

mar/13 63.972 41.912 6.566 112.450 

abr/13 140.271 52.785 3.857 196.913 

mai/13 80.277 -11.099 2.850 72.028 

jun/13 111.033 11.555 1.248 123.836 

jul/13 55.935 -14.527 55 41.463 

ago/13 127.439 -2.463 2.672 127.648 

set/13 147.510 61.519 2.039 211.068 

out/13 101.747 -7.486 632 94.893 

nov/13 91.546 -43.404 -656 47.486 

dez/13 -201.792 -232.575 -15.077 -449.444 

jan/14 47.766 -19.364 1.193 29.595 

fev/14 148.152 99.867 12.804 260.823 

mar/14 2.218 7.417 3.482 13.117 

abr/14 97.890 4.007 3.487 105.384 

     
Fonte: MTE/CAGED. Elaboração: Sebrae/UGE 

Nota: MPE = Micro e Pequenas Empresas; MGE = Médias e Grandes Empresas 

UGE/NA - NEP 

4. Departamentalização  

 As pequenas empresas não necessitam da criação de departamentos 

especializados para distinguir atividades das demais, entretanto, à medida que a 

empresa cresce, torna-se imprescindível que essas atividades passem a ser 

agrupadas ou departamentalizadas para que sejam coordenadas e desempenhadas 

de forma mais eficiente. 

 Essa forma de organização agrupa atividades similares que são classificadas 

pela função, ou seja, pelo conhecimento, habilidades, competências ou processos 

de trabalho.  Neste caso, as funções também são departamentalizadas, fazendo 

com que os profissionais tenham especializações em cada área de atuação. As 

funções mais típicas são finanças, recursos humanos, mercadologia e produção. 

 Entretanto, mesmo nas grandes empresas, há inúmeras desvantagens e 

limitações para a departamentalização funcional, pois os profissionais tendem a ficar 
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focados apenas em suas funções e nos objetivos exclusivos de seu departamento, 

deixando de lado os objetivos globais da empresa. 

“A superespecialização também impede o desenvolvimento de generalistas 

e uma abordagem mais ampla e sistêmica da organização. Quase sempre o 

executivo de uma área ignora totalmente o que está acontecendo em outras 

áreas da empresa. O resultado da empresa passa a ser uma soma dos 

resultados departamentais, quando deveria ser a combinação ou a 

multiplicação desses resultados”. (IDALBERTO CHIAVENATO, 2011 – 

p.237). 

 A especialização depende da tecnologia utilizada ou da administração e está 

relacionada ao nível de conhecimento e habilidades que o cargo exige. Ela também 

impede a realização do rodízio de cargos, onde o colaborador desempenha funções 

diferentes a cada espaço de tempo, o que possibilita a extensão, o enriquecimento e 

a crescente oportunidade de desenvolvimento profissional, favorecendo seu 

desenvolvimento pessoal. 

 Ao contrário, nas micro e pequenas empresas, o profissional generalista, que 

possui diversas habilidades para gerir a empresa, caminha em sincronia com o 

desenvolvimento das atividades e objetivos gerais da organização, coordenando, 

liderando, orientando e buscando esforços para o alcance de suas metas. 

5. O perfil do administrador 

 O Conselho Federal de Administração (CFA), juntamente com os Conselhos 

Regionais de Administração (CRAs) e em parceria com a Associação Nacional dos 

Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD), realizou em 2011 o quinto 

projeto de pesquisa sobre o perfil, a formação, a atuação e as oportunidades de 

trabalho do administrador, que foi coordenado pela Câmara de Formação 

Profissional (CFP) e executado pela Fundação Instituto de Administração (FIA). 

 A metodologia utilizada para administradores na pesquisa foi quantitativa, por 

meio de questionário respondido através de um link enviado por e-mail aos 

entrevistados. 

 Como pode ser observada na Tabela 3, a porcentagem de profissionais 

atuando na área de administração geral caiu de 1998 para 2011, entretanto ainda é 

a maior entre as demais áreas pesquisadas.  
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Tabela 3 – Áreas de atuação do Administrador 

ÁREA DE ATUAÇÃO 1994 1998 2003 2006 2011 

% % % % % 

Administração geral (inclui Planejamento 
Estratégico) 34,00 38,00 30,19 35,28 28,80 

Financeira (3) 18,00 15,00 17,66 14,28 13,25 

Recursos Humanos 17,00 14,00 9,17 6,73 9,46 

Vendas (1) 11,00 15,00 9,48 9,03 7,31 

Operacional (Produção) (2) - 5,00 7,83 5,63 6,06 

Gestão de processos (6) - - - - 6,20 

Contábil (inclui Auditoria e Controladoria) 10,00 6,00 - 5,07 5,18 

Logística (5) - - - 4,69 4,96 

Gestão de projetos (6) - - - - 4,24 

Tecnologia da informação 10,00 7,00 7,53 4,88 2,43 

Marketing (4) - - 5,11 3,40 1,53 

Sistemas de informações (6) - - - - 1,44 

Outra (4) - - 13,03 11,01 9,14 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

(1) Em 1994 e 1998, inclui Marketing. 
(2) Opção incluída a partir de 1998. 
(3) Em 2003, inclui Contabilidade. 

 (4) Opções incluídas a partir de 2003. 
 (5) Opção incluída a partir de 2006. 
 (6) Opções incluídas em 2011 

Fonte: Pesquisa Nacional - Perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho do administrador - 

5ª edição. http://www.cfa.org.br/acoes-cfa/pesquisa-nacional/PesquisaPerfil20111.pdf 

 As empresas estão à procura de profissionais capacitados para enfrentar 

problemas, que sejam perspicazes, que busquem soluções e alternativas, que sejam 

propensos à motivação, ao relacionamento interpessoal, ao compromisso com sua 

profissão e com a organização e o profissional generalista possui todas as 

competências essenciais para gerir uma organização, pois dispõe de todas as 

habilidades necessárias para tanto, e isso é justificado pelos dados apresentados 

pela Pesquisa Nacional sobre o perfil, formação, atuação e oportunidades de 

trabalho do administrador.  

 Mesmo com uma queda em 2006 e 2011 com relação a 2003, essa pesquisa 

aponta a Gerência como o cargo onde há mais profissionais alocados, conforme 

Tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4 – Cargos ocupados pelo Administrador 

Cargos Ocupados 1994 1998 2003 2006 2011 

% % % % % 

Gerência 20,00 21,70 26,12 21,37 21,84 

Analista ** *** - - 15,93 12,75 19,10 

Coordenação *** - - 9,87 8,29 9,46 

Técnico 11,00 4,20 1,75 3,65 6,94 

Assessoria 8,00 7,50 0,00 8,32 6,64 

Diretoria 9,00 10,60 8,42 7,54 6,45 

Supervisão 13,00 12,50 8,35 6,49 6,35 

Auxiliar *** - - 3,29 4,33 6,20 

Função Pública *** **** - - 3,10 4,46 - 

Assistência - - 8,37 6,62 5,61 

Presidência/Proprietário/Empresário 7,00 9,10 6,17 9,68 4,88 

Vice-Presidência *** - - 0,32 0,34 0,29 

Conselheiro *** - - 0,68 0,31 0,20 

Outra 32,00 34,40 7,63 5,85 6,04 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    **Em 1994 e 1998, incluído como Técnico 
    ***Incluídas em 2003. 

****Em 2011, esta função foi analisada à parte 
e não fez parte desta pergunta. 

Fonte: Pesquisa Nacional - Perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho do administrador - 

5ª edição. http://www.cfa.org.br/acoes-cfa/pesquisa-nacional/PesquisaPerfil20111.pdf 

 Em função deste cenário, as vantagens do administrador generalista se 

tornam contundentes, pois essa formação garantirá uma ampla visão do todo, 

possibilitando ao profissional desempenhar várias funções, gerando sua maior 

aceitação ao mercado de trabalho. 

 A pesquisa também demonstra através da Tabela 5 que a opção pela 

diversidade das alternativas de especialização apresenta um percentual baixo, ou 

seja, 7,43% em 2006 e 8,17% em 2011, pois as pessoas reconhecem esse aspecto 

da formação generalista e sabem que as oportunidades de emprego são grandes 

devido ao amplo mercado de trabalho desse segmento e isso se torna um dos 

principais motivos no momento da escolha do curso de Administração, onde esses 

dois tópicos totalizam 46,7% das opções apresentadas. 
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Tabela 5 – Escolha do curso de Administração 

Opção 
2003 2006 2011 

% % % 

Natureza de seu projeto profissional, abrir empresa, 
ampliar negócio, carreira etc.*** 26,84 24,97 - 

 
Formação generalista e abrangente  19,20 21,52 25,41 

Existência de amplo mercado de trabalho  15,45 13,91 21,29 

Vocação  14,08 15,81 18,35 

Diversidade das alternativas de especialização  12,71 7,43 8,17 

Abrir negócio próprio****  - - 5,75 

Preferência pela área de Ciências Sociais  - 4,18 5,13 

Influência de outro Administrador (pai, amigos, parentes 
etc.)  5,50 5,01 4,59 

Atuar em empresa familiar****  - - 3,89 

Promoção do curso no meio profissional e estudantil  - 1,36 2,41 

Outra  6,22 5,81 5,01 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

**Em 2006, foram oferecidas mais opções nesta questão. 
***Em 2011, esta opção foi desdobrada em outras e eliminada. 

****Novas opções oferecidas em 2011. 

Fonte: Pesquisa Nacional - Perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho do administrador - 

5ª edição. http://www.cfa.org.br/acoes-cfa/pesquisa-nacional/PesquisaPerfil20111.pdf 
 

6. Informações complementares 

 A empresa Padrhão Serviços em Recursos Humanos, fundada há 10 anos e 

estabelecida na cidade de Americana – SP, atuante no ramo de captação e 

assessoria em recursos humanos para empresas industriais de diversos ramos, 

representada pela proprietária Maria Estela Fonseca, afirma que o profissional que 

possui conhecimentos generalistas tem 60% a mais de chances de conseguir um 

emprego e maior poder de negociação de salários, se comparado ao profissional 

especialista. 

 Essa colocação, na maioria das vezes, se dá no nível intermediário da 

organização, geralmente em cargos de gerência devido à horizontalidade dos níveis 

hierárquicos, pois com amplos conhecimentos, esse profissional tem capacidade de 

desempenhar diversas funções sem a necessidade de muitos assistentes. 
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 Afirma também que cerca de 70% das micros e pequenas empresas para 

quem presta serviços em recursos humanos, tem preferência por profissionais 

generalistas, pois a tecnologia é também um fator que favorece as empresas e a 

esses profissionais, visto que os sistemas de programas desenvolvidos para as 

empresas executam tarefas que antes dependiam de vários funcionários, o que veio 

enxugar o quadro de pessoal e assim, o administrador generalista se torna 

imprescindível e de grande valia para essas empresas devido todos os seus 

atributos. 

 Diz ainda que as grandes empresas possuem profissionais especialistas 

como contador, especialistas em recursos humanos, em logística, etc., pois 

possuem esses departamentos dentro da organização devido ao volume 

operacional, entretanto o profissional generalista também tem seu espaço nessas 

empresas em cargos de gerência ou mesmo atuando no planejamento estratégico 

da organização.  

Resultados 

 Através dos resultados das pesquisas realizadas pelo Conselho Federal de 

Administração, Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo e pelo 

SEBRAE – (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas), 

encontrados em seus sites, torna-se visível que o profissional de administração que 

possui conhecimentos generalistas dispõe de vantagens contundentes, pois as 

micros e pequenas empresas brasileiras representam um percentual muito alto com 

relação ao número de empresas existentes no Brasil e elas vêm crescendo e 

abrindo novos postos de trabalho em quantidades muito maiores se comparadas aos 

abertos pelas grandes empresas e pela Administração Pública. 

 As vantagens se encontram nessa questão, pois a maioria dessas empresas, 

cerca de 70%, segundo Maria Estela Fonseca, da empresa Padhão Serviços em 

Recursos Humanos, tem preferência por esses profissionais devido ao amplo 

conhecimento das diversas tarefas de uma empresa, sendo capazes de 

desempenhar funções que antes eram atribuídas a um número muito maior de 

funcionários, o que lhes dão maiores chances de emprego e maiores condições de 

negociação de seus salários. 
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 O resultado da Pesquisa Nacional – Perfil, formação e oportunidades de 

trabalho do administrador, em sua 5ª Edição, realizada pelo CFA – Conselho Federal 

de Administração, mostra esse cenário quando destaca que a gerência está em 

primeiro lugar, com 21,84% dos cargos ocupados numa empresa e mostra também 

que dentre os entrevistados, 25,41% escolhem o curso de Administração por ter 

uma formação generalista e abrangente, pois reconhecem todas as vantagens 

profissionais que terão e 21,29% escolhem a Administração pela existência de um 

amplo mercado de trabalho. 

Considerações Finais 

 Conclui-se que as pesquisas realizadas confirmam a existência de vantagens 

para um administrador em possuir conhecimentos generalistas tanto no que diz 

respeito a oportunidades de trabalho quanto a cargos e salários. 

 Por se tratar de um assunto pouco estudado, sem referências encontradas, 

torna-se viável a continuação da pesquisa para que fiquem evidenciadas as 

referidas vantagens e para que essas informações possam ser repassadas para 

pessoas que pretendem seguir uma carreira profissional. 
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