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MAIS Ε MELHOR COM RECURSOS ESCASSOS 

Joaquim Moreira Nunes 

Na América Latina, são as crises econômicas graves que vêm desencadeando 

demandas sociais por novos conhecimentos gerenciais, decorrendo daí imensa pro

cura por formação profissional específica. A crise econômica gera a procura de pro

cessos administrativos eficientes e eficazes. Pede-se que o Estado seja mais eficaz 

gastando menos, exige-se que ele preste mais e melhores serviços, o que significa fa

zer mais com muito menos recursos. Isso, num quadro de extrema carência de re

cursos, faz surgir a gestão da escassez, que somente será possível com a formação de 

gestores com conhecimentos teóricos e práticos diferentes dos atuais. Não apenas o 

setor público é atingido por essas demandas. Também a área privada é penalizada, 

pois, se a qualidade gerencial não acompanhar as exigências externas, haverá im

portantes setores da atividade privada condenados a desaparecer. As organizações 

modernas, sejam públicas ou privadas, têm apenas duas alternativas: serem crítico-

criativas ou ineficazes. 

A democratização de toda a América Latina, neste momento, atingindo os mais 
altos níveis de toda a sua história - não há nenhum Estado autocrático/autoritário/di¬ 
tatorial na América abaixo do Equador - leva a que, politicamente, se identifique 
um quadro de movimentos sociais que demandam um Estado de administração 
mais eficaz e, além disso, de cunho diferente. As maiorias políticas exigem não só 
mais produtos ou serviços, como mais qualidade, diferente da que lhes é oferecida. 
Como nem tudo o que se produz é consumido, é preciso adicionar qualidade a pro
dutos e a serviços e mais (ou muito mais): como os recursos são poucos, há que se 
administrar a escassez, e os custos devem ser justos, o que apresenta fortes implica
ções em matéria administrativa. 

A participação dos cidadãos, levando ao controle social das atividades do Esta
do e à criação de canais por meio dos quais a sociedade civil organizada possa inter
vir no que o Estado se propõe fazer, levará, inevitavelmente, a sérios avanços na 
capacidade administrativo-gerencial necessária ante um novo contexto. 

Esse quadro está plenamente desenvolvido nos países do Primeiro Mundo, 

existindo, em todos eles, avançadas experiências nesse campo. Na América Latina: 



essa demanda histórica que privilegia os administradores, as escolas que os 

formam e o complexo em que eles desenvolvem suas atividades cria, ao 

mesmo tempo, uma pesada responsabilidade: contar com uma gerência 

eficaz é uma necessidade premente para a América Latina. (Kliksberg, 

1988:60) 

Em alguns países, a gerência da escassez se manifesta de maneira bastante con

traditória além de desafiadora, pois, ao exigir-se que o Estado gaste menos por ca 

rência de recursos, quer-se que ele ofereça mais e melhores serviços. Aí, o que se 

coloca é se o saber administrativo existente está em condições de atender à deman

da, se terá ele teoria ou instrumental para realizar essa proeza. De acordo com Bun¬ 

je (Idem, p.32), "as ciências administrativas contemporâneas devem, entre outros 

aspectos, libertar-se dos mitos herdados da gerência tradicional e ser mais experi

mentais, mais abertas às inovações sociais". Ao que parece, é preciso deixar de lado 

velhos paradigmas, já esgotados e sem condições de responder às mutações sociais, 

e partir para o desenvolvimento de novos paradigmas, novas categorias de análise, 

modelos, processos, tecnologias e técnicas, ou seja, novas formas de enfrentamento 

desses problemas socioeconômicos (ver anexo). 

Falar de novos paradigmas significa, ao mesmo tempo, sepultar velhas concep

ções: mudanças não significam transformações meramente formais, mudanças de

vem ser processuais e, em conseqüência, permanentes; não devem ser realizadas 

num único momento de crise, mas de modo constante, contínuo, ouvindo-se o 

meio externo. Tudo o que se tem escrito modernamente sobre teoria da administra

ção tem seguido os parâmetros da inovação. A esse respeito, Motta (1979) identifica 

três princípios fundamentais que constituiriam a base da teoria: 

• a inovação organizacional é, primordialmente, produto de demandas ambien

tais; 

• a capacidade organizacional de inovar depende, fundamentalmente, de fatores 

gerenciais internos; 

• a capacidade gerencial de inovar depende de habilidades para enfrentar e redu

zir incertezas. 

Quanto à inovação organizacional como produto de demandas ambientais, 
destacam-se como seus fatores causadores: maiores e diferentes exigências dos 
clientes quanto a produtos e serviços em tempos muito curtos; inovações tecnológi
cas; descontinuidade das mudanças (governos que mudam a cada quatro anos) e 
planejamento para no máximo quatro anos (período governamental); sociedade que 
se organiza politicamente, passando a exigir mais e melhor de seus governos; e, fi
nalmente, a inflação e a escassez aguda de recursos. 

Como dar resposta a esses grandes desafios? Alguns julgam que, simplesmente 
com a revisão de estruturas e funções, com a incorporação de novas tecnologias, 
com a análise antecipatória (e o conseqüente planejamento estratégico), adotando-
se, além do mais, metodologias informatizadas para coleta e processamento de da
dos, estariam as organizações, públicas ou privadas, aptas a enfrentar e dar respostas 
a demandas externas por mais e melhores produtos ou serviços em época de cada 



vez menos recursos. Acreditamos que, muito ao contrário, de nada adiantará insti

tuir estruturas organizacionais modernas e até mesmo sofisticados meios (informati

zados) de planejamento, sem que se desenvolva um processo de capacitação 

gerencial que, fugindo das práticas tradicionais, forme pessoal criativo, capaz de 

produzir respostas rápidas e necessárias. 

A organização moderna deve possuir capacidade gerencial criativa para análise 
das informações externas (demandas sociais, dos clientes e do mercado). Essa capa
cidade criativa dos administradores, ou gestores, é o grande problema a ser enfren
tado no interior das organizações, já que os conhecimentos disponíveis não 
atendem às demandas. Metodologias de análise ambiental devem ser constante
mente incorporadas às práticas gerenciais, pois inovação é, essencialmente, um pro
duto da gerência. 

Roberts (1983) arrola papéis individuais e da estrutura organizacional, quando 

trata da gerência no processo de mudança. O s papéis individuais considerados im

portantes são: o cientista ou engenheiro criativo, para desenvolver idéias novas; o 

empreendedor, capaz de implementá-las na organização; o patrocinador, pessoa de 

poder na empresa que apóia a nova idéia; o agente direcionador, capaz de levar e 

trazer informações para garantir a comercialização da idéia. Além desses cinco pa

péis, Roberts cita ainda quatro fatores igualmente importantes na mudança: estrutu

ra organizacional, recursos humanos adequados, marketing efetivo e planejamento 

estratégico. Neste, como em outros estudos, a conclusão fundamental é que tais fa

tores são importantes, porém não suficientes. O fator primordial (ou fatores) estaria 

no enfoque estratégico, de futuro, no entendimento da missão da organização e 

seus objetivos, com flexibilização não só dos processos, mas também de produtos e 

serviços, podendo ela se adaptar a novas demandas, do mercado ou dos clientes. 

Essa importância da gestão nos processos de inovação é a chave da gerência 
japonesa. Hoje, entre os executivos americanos, é clara a noção (japonesa) de que 
não são os fatores tecnológicos, capital, marketing etc. que fundamentam as mudan
ças e, sim, a capacidade gerencial. As organizações modernas, cada vez mais, enfati
zam o futuro, tornando o passado irrelevante. Mas o futuro de uma organização 
deve ser planejado já, o futuro é agora, a velocidade das mudanças externas exige 
pensamento estratégico, com uma independência cada vez maior em relação ao 
passado e à história da empresa. Fazer a empresa voltar-se para o futuro e para o 
mundo externo a ela envolve maior risco e incerteza. O fato de não se fundamentar 
em análise de fatores internos conhecidos, mas em fatores externos, que são incon¬ 
troláveis, torna necessário aumentar a capacidade gerencial para enfrentar riscos e 
incertezas sobre decisões com repercussões futuras. Os tempos são curtos e as mu
danças devem ocorrer com extrema rapidez, se quisermos dar respostas à socieda
de. É extremamente rápido o surgimento de novas técnicas, tecnologias e métodos. 
Se não acompanhar essa evolução dos conhecimentos, o gerente eficaz de hoje será 
o incompetente de amanhã. 

O gerente de hoje, como vimos, é o agente das mudanças. Investimento na ca
pacidade gerencial, saberes, planejamento, antecipação às necessidades do mundo 
externo, informação (instrumento essencial para a tomada de decisões), habilidade 
para motivar pessoas e trabalhar em equipe, habilidade para enfrentar crises, confli¬ 



tos e incertezas, valorizar as diferenças, num processo de crescimento institucional e 

pessoal, são requisitos que devem constituir o perfil do gerente nas instituições mo

dernas. Para que ele possa ser esse agente motivador/desencadeador das inovações, 

deve ser formado e treinado em tecnologias que, em si, são parte integrante do pro

cesso de inovação. Sem dúvida, o administrador moderno há de estar em perma

nente absorção de novos conhecimentos, para, contínua e ininterruptamente, 

adaptar a organização às novas exigências do meio. No caso da formação para a or

ganização pública, há que se exigir, em especial, "maior atenção aos compromissos 

sociais, políticos e morais por parte do dirigente, para manter a relevância da insti

tuição públ ica" (Motta, 1979:9). 

O velho paradigma pensa a administração pública dicotomizada entre política 

e administração. Nessa visão, os administradores seriam meros executores das deci

sões tomadas pelos políticos. Assim, teríamos (ou temos), na administração pública, 

a visão taylorista da escola clássica de administração do início deste século, referenciada 

na divisão entre os que pensam e os que fazem. Pesquisas recentes mostram que as 

burocracias do Estado estão muito longe de serem meras cumpridoras de ordens. 

Como diz Collins (1975:86), "elas podem ser entendidas melhor como arenas per

manentes de negociações e conflitos." 

Podemos identificar, no mínimo, três grupos de interesses, em luta pelo poder 
no interior das organizações públicas, que disputam a primazia de influir decisiva
mente nos rumos a serem tomados por essas organizações. O primeiro seria repre
sentado pelos servidores das instituições, que procurariam direcionar o serviço 
público no sentido mais conveniente para eles próprios. O controle do sistema de 
promoções, salários, descrição de cargos, por exemplo, significaria poder político-
institucional para o grupo que o detiver, e a disputa pelo controle dessas informações é, 
certamente, responsável pelos baixos índices de produtividade. O segundo grupo se
ria constituído por agentes externos à organização e que exercem pressões para que 
ela se oriente para seus objetivos. O terceiro grupo seriam os clientes, isto é, os be
neficiários legítimos dos serviços da organização. 

Ainda sobre separação entre decisões políticas e ações administrativas - visão 
dos velhos paradigmas - , tinha-se a convicção de que, uma vez baixadas pelos esca
lões políticos (presidência, ministérios, governadores, prefeitos, secretários e tc ) , as 
decisões seriam executadas pelos escalões de baixo sem críticas ou discussões. O 
que se constata, porém, é que a força da máquina administrativa é tão grande que 
leva os políticos, muitas vezes, a sancionar decisões vindas de baixo. A realidade é a 
aliança entre o poder político e a burocracia. A burocracia é encastelada em suas 
práticas, tende à imutabilidade, à manutenção do modus operandi, à resistência a 
mudanças. Tem, além disso, uma imensa dificuldade de percepção da realidade, do 
que acontece lá fora, no meio externo, voltada que está para o meio interno, não 
tendo, assim, enfoque no cliente (a sociedade ou o povo), aquele para o qual existe 
o poder público. 

Diante desse cenário, não são consideradas efetivamente as propostas de mu
danças no Estado: as reformas administrativas se atêm à troca de nomes de ministé
rios, separação ou junção de atividades, aumento ou diminuição de cargos na 
hierarquia, valorização dos meios (organização e métodos, sistemas formais de com¬ 



pras e de pessoal etc.), de tal modo que esses meios se transformem em fins de toda 

a atividade pública. Esta, por sua vez, distancia-se das funções para as quais foi cria

da. A alienação da realidade, do meio externo, das atividades-fim, da visão no clien

te caracteriza o velho paradigma, em contraposição à visão realista, das perspectivas 

das políticas planejadoras, administradoras e reformadoras da burocracia, direcio

nando esta para os clientes e seus problemas, como propõe o novo paradigma. 

O velho paradigma propõe o aperfeiçoamento dos processos, melhorias nos 

meios de fazer o que já é feito, sem questionar o próprio processo, a pertinência de 

sua existência. Procura a eficiência introduzindo melhores metodologias administra

tivas, sem refletir sobre a necessidade de determinada prática instituída. Automatiza 

por meio da microinformática, sem analisar previamente a necessidade do que se 

está a informatizar. C o m isto, pode-se tornar mais eficiente o errado. O velho para

digma tende a fazer certo as coisas, esquecendo-se de realizar as coisas certas. 

No serviço público, estruturado sob o modelo do velho paradigma, tudo deve 

ser controlado: a política de recursos humanos inclui uma série de roteiros voltados 

para o controle de pessoal, que se torna, praticamente, a única preocupação do sis

tema administrativo. Procurar motivação, adesão às propostas de trabalho, compro

missos, participação, instituir políticas de desenvolvimento de pessoal não faz parte 

do sistema público. O resultado (e a regra) é um contingente sem capacitação, sen

do raras as unidades de treinamento. Os poucos quadros treinados o são numa visão 

bastante retrógrada, isto é, apenas para o exercício de determinada tarefa, sem con

siderar a possibilidade de um processo de desenvolvimento ou formação. É, mais 

uma vez, o velho paradigma a pensar exclusivamente nos aspectos administrativo-

formais (imediatos) da administração. A moderna concepção do desenvolvimento 

de recursos humanos (DRH) estabelece expandir ao máximo o potencial humano 

das organizações, educando sempre, como um processo contínuo e não eventual, 

como atualmente ocorre. 

Desse modo, as organizações, públicas ou privadas, devem estabelecer siste
mas de educação para todo o seu pessoal, com enfoque no melhor desempenho do 
corpo atual e preparo (educação) para assumir futuros cargos, valorizando os traba
lhadores em seu desenvolvimento geral. Esse trabalhador com conhecimento de to
das as etapas do trabalho de sua organização, e não apenas da tarefa que executa, 
estará preparado para executar novas funções nas organizações, que precisam, per
manentemente, estar se ajustando às necessidades do meio externo, de seus clien
tes, enfim. Para tanto, as organizações têm que ser flexíveis e, dentro delas, também 
os servidores devem ser capazes de executar várias tarefas, devendo também ser fle
xíveis, posto que o trabalhador especialista tende a ser substituído por outro capaz 
de realizar múltiplas funções. Só com a percepção de todo o processo poderá o tra
balhador ser participativo e influenciar o processo decisório institucional. 

Segundo Deming (1990), "as pessoas podem produzir melhor se não se senti
rem coagidas a atingir metas". Aparentemente, ele estaria pregando o descontrole 
nas organizações, ao dizer que o trabalhador não deve ter metas de produção a 
atingir. Mas o que ele enfatiza é que as metas sejam institucionais, no máximo das 
equipes de trabalho ou das equipes produtoras de bens ou serviços, nunca dos indi
víduos. Eliminando-se as cotas numéricas individuais, afasta-se o medo do trabalha¬ 



dor de não atingir as metas propostas. Sem coação e trabalhando em equipe, ele es

tará produzindo mais e melhor. O que essa afirmativa de Deming ressalta é a supre

macia do trabalho em equipe sobre o trabalho individual, afastando-se a 

competição entre trabalhadores, característica do velho paradigma taylorista. 

Voltemos ao tema inicial deste artigo, que é o desafio, a arte ou a ciência da 

administração para criar condições de dar respostas às demandas por melhores pro

dutos ou serviços em tempos de crise, de escassez de recursos. Concordamos com 

Crozier (1984), quando diz que seria necessário investir em três áreas: 

• pesquisa para produzir conhecimentos muito mais amplos do que os que temos; 

• recursos humanos, que é a chave da questão; 

• experimentação, pois precisaremos imperiosamente realizar pesquisas. 

De início, devemos afastar, principalmente no serviço público, a abordagem 

auto-suficiente de que não precisamos de nenhuma transformação, mas apenas me

lhorar o que já existe. Essa abordagem deve ser substituída pelo método analítico, 

pela pesquisa, para descobrir verdades no campo da administração. Particularmente 

no serviço público, devemos ir ao encontro, buscar informações, analisar práticas e 

modelos existentes nas atividades privadas e mesmo construir juntos novos saberes. 

Estudar modelos e organizações bem-sucedidos, buscar as causas desse sucesso. 

Como os gerentes dessas instituições tomam as decisões, como administram o tem

po, fazem eles muitas reuniões? Sobre o que se reúnem? O que discutem? Com 

quem se reúnem? Tomam decisões em reuniões? Como medem a eficácia de seu 

trabalho? Como verificam a efetiva implementação das decisões tomadas? Como de

finem e estabelecem uma rede de informações? Qual é o papel da estrutura na efi

cácia da administração? 

Chamamos a atenção para esses pontos porque, na administração pública, ain
da se começa a discussão sobre mudanças com o enfoque na mudança da estrutura 
organizacional e no seu desenho (organograma). Começa-se pelo fim do processo, 
sem definir: missão institucional, políticas institucionais (direcionalidade, portanto), 
objetivos ou responsabilização e, principalmente, que clientela a organização se pro
põe atingir com seus produtos ou serviços, se a organização é o que efetivamente os 
clientes desejam e, finalmente, como a organização acompanha a satisfação desses 
mesmos clientes, num processo contínuo de aperfeiçoamento de seus processos de 
produção. O s organogramas de organizações públicas são, de modo geral, inflexí
veis, elaborados na crença de que um chefe será sempre substituído por outro com 
o mesmo perfil e com o mesmo desempenho, o que não implicará alterações maio
res. Mudar, desde que tudo fique como está, parece ser a diretriz. 

No sistema público de gerência, não se admitem erros do gestor. Daí resul
ta, por parte do servidor, uma posição defensiva em todo o processo de trabalho 
e a prática de não correr riscos nas decisões. Um princípio já aceito, no novo en
foque, é que um bom gerente deve cometer um número razoável de erros. Só o 
burocrata, na concepção negativa e popular da palavra, não comete erros, mas 
também não arrisca, nem inova. Nas modernas e flexíveis organizações, em que 
as mudanças são um processo permanente e constante e não apenas um mo
mento episódico, freqüentemente, no desenrolar de uma crise, o gestor, enga



jado na proposta de modernização, será aquele que, ao inovar, irá cometer uma 

dose razoável de erros. 

O novo paradigma na administração envolve o desenvolvimento de novos con
ceitos e tecnologias, que podemos denominar de técnicas modernas de intervenção 
organizacional. Existe um amplo espectro de tecnologias, mas mencionaremos ape
nas duas, enquanto modelos. 

O primeiro modelo é a pesquisa-ação, que utiliza conceitos e instrumentos bá

sicos de pesquisa administrativa e que se caracteriza por ser um modelo em que os 

resultados vão ocorrendo durante todas as fases, e não apenas no final do programa. 

Diagnostica causas significativas dos comportamentos, dos problemas nos processos 

e nos produtos (serviços e bens) e é também instrumento de mudança organizacio

nal. O s pesquisados, servidores/trabalhadores que executam os processos, têm uma 

participação ativa, pois, sendo membros da equipe de pesquisa, vão modificando o 

comportamento organizacional com base nas constatações da pesquisa. São eles, os 

trabalhadores da organização pesquisada, os verdadeiros agentes de transformação. 

O segundo modelo é baseado na metodologia de ensino ABP ou PBL (aprendi

zado baseado em problemas ou problem based learning), que é uma estratégia edu

cacional para aquisição de, conhecimentos, saberes, habilidades, técnicas e atitudes 

na qual a experiência de ensino se dá em pequenos grupos. O estudo é individuali

zado, desaparecendo duas figuras clássicas em sala de aula: a do aluno passivo, re

ceptor de conhecimentos, e a do professor, doador de saberes, decorrendo daí o 

surgimento do instrutor, que é o docente facilitador, o tutor. A fonte básica de 

aprendizado (o caminho do conhecimento) no ABP é a exposição à situação da prá

tica diária de cada profissional. 

O s dois modelos utilizados na prática didática orientam para a constituição de 

organizações marcadamente flexíveis e para a formação de profissionais que sejam 

capazes de entender criticamente a realidade de suas organizações, propondo inter

venções/modificações do processo de trabalho, dos comportamentos, das ações, dos 

modelos marcadamente estratificados, imutáveis nas organizações públicas. E, mais 

que diagnosticar e propor, sejam capazes de, liderando equipes, efetivamente ge

renciar os novos modelos de atuação do serviço público, que devem estar voltados 

para qualidade e clientes. 

São os dois métodos (ou modelos) formas de ligar teoria e prática ou de pes
quisar o que acontece, na medida em que acontece. Buscam identificação de cau
sas a partir dos efeitos, trabalham com problematizações. São, portanto, 
instrumentos de mudança da realidade, questionando o imobilismo próprio das or
ganizações, principalmente as públicas. Pretendem desenvolver a capacidade dos 
profissionais/servidores, no sentido de estabelecer saídas alternativas para os proble
mas detectados, estabelecendo interações com os setores envolvidos por meio da 
aplicação de técnicas fundamentais, e também específicas, de gestão. 

É possível identificar, entre outros, os seguintes objetivos, tanto da metodologia 

da pesquisa-ação quanto do modelo ABP: 



1. objetivo prático: contribuir para o melhor equacionamento do problema (identi
ficação das causas, das soluções e acompanhamento), com a participação e coo
peração, num trabalho de equipe de todos os envolvidos; 

2. objetivo do conhecimento: obter informações que seriam de difícil acesso por 

meio de outros procedimentos, aumentando o conhecimento sobre determina

das situações ou efeitos; 

3. objetivo instrumental: quando se tem um propósito limitado à solução de pro

blemas práticos, imediatistas, técnicos ou operacionais; 

4. objetivo voltado para a tomada de consciência dos agentes (servidores/trabalha

dores) implicados nas atividades investigadas: não se trata, apenas, de resolver 

um problema imediato e, sim, desenvolver a consciência de todos os envolvidos, 

nos planos político-institucional, comportamental ou cultural, a respeito dos pro

blemas relevantes que enfrentam, mesmo que soluções a curto prazo não pos

sam ser implementadas. Trata-se de conseguir de todos a adesão e o compromis

so com os objetivos institucionais. O objetivo, neste caso, é tornar mais evidente, 

aos olhos de todos os servidores/trabalhadores, a natureza e a complexidade dos 

problemas identificados; 

5. objetivo voltado para a produção do conhecimento: trata-se da possibilidade de 

fazer generalizações a partir de problemas a serem cotejados com outros estudos 

ou teorias. Aqui, a busca não se limita apenas ao conhecimento imediatista, vol

tado exclusivamente para a solução de problemas da coletividade pesquisada. 

Finalmente, e sem a pretensão de aprofundar o assunto, por não ser objeto es

pecífico deste artigo, cabe mencionar a questão relevante dos cursos de pós-gradua

ção para profissionais da área administrativa, tanto de empresas públicas quanto 

privadas, ávidas por recursos humanos mais bem qualificados. 

Quando falamos em flexibilização das estruturas organizacionais para respon

der às necessidades dos clientes, enfatizamos que flexíveis devem ser também os tra

balhadores, aptos ao desenvolvimento de várias funções dentro das organizações. A 

flexibilização organizacional não é um modismo, mas uma necessidade. Ela é fruto 

do "acelerado ritmo em que as mudanças vêm ocorrendo e, principalmente, do ex

traordinário avanço da ciência e da tecnologia" (Bayma, 1995:5). 

É nesse cenário de mudanças rápidas que as empresas buscam, na pós-gradua
ção, profissionais mais bem qualificados/capacitados para dar respostas rápidas aos 
desafios administrativos. Esses profissionais devem estar permanentemente em busca 
de novos saberes, em permanente aprendizado, devendo constituir um competente 
e atualizado corpo de especialistas ou mesmo de generalistas. A dificuldade que se 
apresenta é, a nosso ver, a pouca ou nenhuma flexibilização dos cursos de mestrado 
e de doutorado, voltados que estão quase exclusivamente para a formação de do
centes ou de pesquisadores. Quem optou pela carreira acadêmica, buscando, por
tanto, conhecimentos mais teóricos, pode obter respostas nesses programas. No 
entanto, aqueles que procuram conteúdos mais próximos da prática empresarial e 
necessitam saberes ou ferramental para aplicação imediata nas organizações, de 
onde com freqüência são oriundos e das quais ficarão por um longo período afasta



dos para a realização do mestrado ou do doutorado, esses terão, eles próprios e as 

organizações, bons motivos para críticas. Dentre estas, encontra-se a exigência de 

elaboração de monografia (bastante assemelhada, em nosso meio, a uma tese de 

doutorado). Qual o interesse de um aluno/executivo, sem pretensões acadêmicas, 

por esse tipo de trabalho, condição final e indispensável para a obtenção do título? 

A questão, a ser pensada, é se não deveriam existir cursos de mestrado e de 

doutorado com finalidades diversas: uns voltados para a formação de profissionais 

para o ensino e a pesquisa, e outros com o objetivo de atender as empresas/organi

zações em sua necessidade de recursos humanos mais bem qualificados. Num caso 

e noutro haveria mudanças na clientela, que seria predefinida para cada tipo de for

mação, alterações nos currículos e, como exigência para outorga do título, a elabo

ração de teses/dissertações simplificadas para a clientela voltada diretamente para o 

trabalho nas empresas públicas e privadas. Por que não pensar, até mesmo, em cur

sos sem dissertação, sem monografia final? Por que não considerar, por exemplo, 

cursos de mestrado e de especialização na mesma categoria, sem diferenças de hie¬ 

rarquia? 

Neste momento de grandes e rápidas mudanças é preciso criatividade e revi

são de velhos paradigmas. Antigas maneiras de formar profissionais para as organiza

ções devem ser revistas, sem cair no engodo mencionado por Bayma (1995) sobre a 

criação, por instituições de ensino superior, de cursos chamados de mestrados ame

ricanos, pois muitos não possuem o aprofundamento exigido para um curso em ní

vel de mestrado. É preciso criatividade na pós-graduação, mas que isto não 

signifique abusos que a aviltem. 
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26 Quadro elaborado a partir de artigo de Kliksberg, 1988. 








