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INTRODUÇÃO
Quem se forma em Administração sai da faculdade com o pensamento aguçado e estratégico e se
torna capaz de criar oportunidades em lugares onde a maioria das pessoas não enxergariam; essa é
a realidade de quem faz Administração.
O administrador precisa ter um perfil analítico capaz de desenvolver uma abordagem estratégica, que
não leve em consideração apenas os números, mas também as ações decorrentes deles.
Esse tipo de profissional precisa ser dinâmico e estar sempre atento às novidades e modificações do
mercado, fazendo com que a sua curiosidade seja um combustível natural para seu sucesso. Para
potencializar as ações das empresas, ter versatilidade e criatividade é fundamental para que objetivos
diferentes possam ser atingidos.
O administrador de sucesso precisa ter um perfil proativo, capacidade de liderança e, principalmente,
comprometimento. Sem contar os valores éticos que tanta diferença fazem, principalmente no trato
com as contas públicas.
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O MERCADO DE
TRABALHO
Um empreendimento sem uma gestão eficiente é um negócio que vai de encontro à falência. Assim
já dizia o mestre (Peter Drucker): Quando você vê um negócio bem sucedido é porque alguém,
algum dia tomou uma decisão corajosa. E esse alguém não poderia ser outro a não ser um grande
Administrador.
O administrador atua no planejamento, na organização, na gestão e no controle das empresas,
gerenciando aspectos financeiros, materiais e humanos. Nos processos de tomada de decisão,
proporciona a circulação de novas informações, apresentando soluções adequadas ao contexto
organizacional. Tem ainda como função fixar metas e objetivos, organizar e alocar recursos financeiros
e tecnológicos, liderar pessoas e equipes, negociar, controlar e avaliar resultados, de acordo com o
contexto social.

Principais áreas de atuação
- Gestão de empresas
- Bancos e instituições financeiras
- Mercado de capitais e riscos
- Organizações Públicas
- Organizações Não-Governamentais
- Consultoria
- Empreendedor autônomo
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O PERFIL DO
PROFISSIONAL

Ter aptidão com números – Parece óbvio, mas não é. O administrador precisa não só gostar de
números. Mas dominá-los e entendê-los, sabendo que vai ter de lidar com eles o resto da vida.
Saber trabalhar em equipe – Muitas vezes o administrador é o responsável por liderar uma equipe.
Por isso, precisa aceitar ideias alheias e escutar atentamente o que os outros membros do time têm
a dizer. Ele deve facilitar o bom desenvolvimento do trabalho da equipe.
Ser organizado – Quem cuida de planejamento e controle financeiro de uma empresa não pode ser
alguém desorganizado. É preciso o máximo de sistematização e disciplina no gerenciamento dos dados.
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Ser empreendedor – Vivemos um boom do empreendedorismo, principalmente do microempreendedor
individual (MEI). E o administrador deve ter em sua essência espírito e mentalidade empreendedores.
Antes de trabalhar para outra empresa, ele deve saber trabalhar para si mesmo.
Ter visão sistêmica – Podendo trabalhar em qualquer setor, o administrador precisará ter uma visão
ampla do todo. Ele provavelmente será o responsável por fazer a comunicação e a ligação do setor
onde trabalha com os demais departamentos da empresa.
Saber se reciclar sempre – A mesma pesquisa citada nesse artigo apontou que mais de 75%
dos profissionais de Administração possuem algum tipo de especialização. Em um mercado tão
competitivo, é preciso estar em constante atualização.
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O CURSO
O curso de Administração da Fateb (duração mínima de 4 (quatro) anos) possui como premissa formar
gestores empreendedores para atuar no mercado de trabalho, desenvolvendo as competências
fundamentais sugeridas pelo Conselho Federal de Administração (CFA), tendo como foco o
comprometimento ético e profissional, além de evidenciar a adaptabilidade exigida de forma contínua
nas organizações e na sociedade.
A profissão de administrador, seu registro profissional, o exercício da profissão e os órgãos fiscalizadores
são regulamentados pelos seguintes instrumentos normativos: – Lei nº 4.769/65 - Dispõe sobre o
exercício da profissão de Administrador e dá outras providências.
– Decreto nº 61.934/67 – Dispõe sobre a regulamentação de exercício da profissão de Administrador,
de acordo com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências.
No começo do curso, as matérias buscam conceituar o aluno de forma abrangente. Muitas são
relacionadas à gestão de empresas, mas também são abordadas Filosofia da Ciência, Psicologia
Organizacional, Administração Geral, Estatística Aplicada, Economia, Matemática, Comunicação
Empresarias, Contabilidade Básica e Tecnologia da Informação.
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Aos poucos são oferecidos conteúdos mais específicos da Administração, como Empreendedorismo
e responsabilidade social, Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais, Economia Brasileira
e Mercado de Capitais, Gestão Estratégica, entre outras. São disciplinas que têm como foco fazer
com que os alunos aprendam sobre processos técnicos e de gestão, compreendendo o mercado e
visualizando soluções para diversas situações.
Como apenas entender a teoria não é o suficiente, a Faculdade Telêmaco Borba oferece oportunidades
de colocá-las em prática, por meio do Projeto Integrador, que ocorre desde o 1º período que fortaleçam
e instiguem o espírito empreendedor e de inovação. O curso de Administração está sempre realizando
as visitas técnicas, palestras, seminários, semanas acadêmicas, várias parcerias com as empresas
locais e regionais com a única finalidade de aproximar os alunos do mercado.
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As possibilidades
de especialização
As oportunidades para os Administradores são muitas, tanto no setor público quanto no privado, pois
se trata de um profissional que se encaixa em diversas áreas.

1. Gestão de Pessoas
O administrador especialista em Gestão de Pessoas tem a capacidade de agir estrategicamente na área
de Recursos Humanos, lidando com situações complexas que se relacionam com essa área. Aborda
aspectos humanos no contexto organizacional, integrativo e de cooperação interna para melhoria de
resultados, bem como estimula a compreensão de aspectos relacionados a empreendedorismo, líder
coaching, trabalho em equipe, conflitos e negociação.
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2. Gestão de Negócios
Estará apto a atuar em empresas de todos os portes, em diversas áreas da organização e em ramos como
business, saúde, empreendedorismo, consultoria entre outros, utilizando as seguintes características:
- Desenvolver uma compreensão abrangente da concorrência e das forças que moldam a empresa
em um palco global ou local.
- Avaliar oportunidades em mercados específicos no contexto de capacidades essenciais de sua empresa.
- Avaliar como o ambiente de negócios em um determinado mercado cria oportunidades de receita
para sua empresa. Como colocar em ação os princípios empresariais que formam uma base sólida
para a vantagem competitiva estratégica de curto, médio e longo prazo.

3. Administração Pública
Essa especialização pretende formar administradores com claro entendimento sobre o papel do
Estado na formulação de políticas públicas e na gestão de sua própria estrutura.
As disciplinas desse curso pretendem capacitar seus especialistas para a prática administrativa
avançada nas organizações pertencentes ao Estado e os aspectos que aumentam a produtividade e
a efetividade dessas organizações.
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4. Gestão em Marketing
O administrador que fizer essa especialização vai ter a possibilidade de atuar de forma estratégica na
gestão de marketing. Em vez de entender somente esse processo de forma separada, o especialista
terá condições de aprimorar habilidades para atuar em ações integradas. Além do mais, esse
profissional vai se capacitar para conseguir buscar informações do mercado e aplicá-las no processo
de tomada de decisão.

5. Logística
O Administrador especializado em Logística irá Compreender as inter-relações existentes entre os
elos que compõe uma Cadeia de Suprimentos; Empregar modelos, técnicas e ferramentas específicas
na gestão eficiente de suprimentos; inventários, movimentação e transporte de materiais; Planejar
ações de integração da Cadeia de Suprimentos; Desenvolver parcerias; Avaliar e propor ações que
resultem na redução de custos ao longo da Cadeia de Suprimentos.
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6. Finanças
O profissional se habilitará a:
- Avaliar empresas e projetos, reconhecendo e precificando as opções reais existentes;
- Avaliar as oportunidades de fusão e aquisição;
- Desenhar estruturas de governança de empresas e conglomerados.Controlar os gastos com
tributos e maximizar os lucros:
Nessa especialização, serão apresentados tópicos que irão Proporcionar uma formação sólida
em finanças que permita ao profissional da área financeira dar soluções originais e teoricamente
embasadas a problemas novos com que se deparam. Também verá Gestão Tributária, Controladoria,
Economia, entre outros relacionados à área financeira.
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7. Gestão Estratégica
A especialização busca desenvolver uma visão global e integrada das atividades empresariais, com foco
na criação de valor para a empresa. Para isso, proporciona novas formas de pensar estrategicamente
a organização, apresentando conceitos, métodos e importantes ferramentas administrativas,
incentivando seus estudantes ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de projetos relevantes
para as suas carreiras profissionais.

8. Gestão de Turismo e Hospitaliade
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o setor de turismo é responsável pela geração
de 6% a 8% de empregos no mundo. Mas administrar um hotel ou um resort exige uma série de
conjuntos de habilidades relacionadas a várias áreas, como em serviço de recepção, funções nos
restaurantes, marketing, administração geral e gestão.
Abrange os processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e avaliação de produtos
e serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e lazer. As atividades compreendidas neste eixo
referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e gastronomia, todas integradas ao contexto
das relações humanas em diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais, econômicas
e ambientais.
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9. Gestão em Saúde
A Gestão em Saúde trata de temas como: qualidade, custos crescentes, relacionamento dos Players
do setor, permitindo os participantes ampliar o conhecimento sobre políticas públicas e sistema de
saúde, além de refletir sobre novos modelos de gestão e inovação no setor.
Também possibilita que o gestor desenvolva uma visão estratégica dos serviços a partir de estudos
sistemáticos e aprofundados da realidade administrativa do setor e de suas unidades produtivas.

10. Gestão do desenvolvimento de produtos inovadores
Ao passo que os mercados amadurecem, clientes e consumidores tornam-se mais exigentes,
demandando produtos com níveis crescentes de sofisticação. A forma como as empresas gerenciam
o conhecimento e o transformam em soluções criativas contribui decisivamente para a geração de
valor para essas organizações e para a sociedade.
O curso de Gestão do Desenvolvimento de Produtos Inovadores tem por objetivo formar profissionais
com visão de desenvolvimento de novos produtos, como instrumento de catalisação das mudanças do
mundo contemporâneo e construção e manutenção de vantagens competitivas para as organizações.
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11. Comércio Exterior
O bacharel recém-formado em Administração costuma iniciar a carreira na área comercial, negociando
preço, prazo e forma de pagamento e entrega. Ele é procurado para dar a uma organização condições
de competir com outros vendedores, negociando melhor com os compradores estrangeiros. Ou para
comprar no exterior insumos e produtos acabados sob condições mais vantajosas. Já o tecnólogo é
requisitado para atuar na área operacional, como no despacho aduaneiro.
As áreas de logística, legislação aduaneira, prática cambial, importação, marketing e negociação
internacional são as que mais demandam profissionais.
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12. Gestão de Projetos
O curso lhe fará desenvolver uma visão holística das atividades empresariais, focando na criação de
valor para a empresa. Terá conhecimentos técnicos – para se tornar gestor líder, tanto no ambiente
das organizações nas quais trabalha, quanto no desenvolvimento de negócios próprios.
Irá relacionar o ferramental teórico à prática de gestão, por meio de um jogo de negócios.
Terá adquirido competências para iniciar, planejar, controlar, executar e finalizar um projeto e/ou
programa, com base nas áreas de conhecimento preconizadas pelo PMI (Project Management
Institute): escopo, tempo, custos, qualidade, comunicação, riscos, stakeholders, pessoas, aquisições e
integração.
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CONCLUSÃO
A carreira de administrador oferece ao profissional um mercado com alta taxa de empregabilidade,
uma das maiores do país, em empresas de vários segmentos. Isso se deve ao fato que a gestão é
aplicada nos setores de organizações de todos os portes, independentemente se é uma microempresa
ou multinacional, de âmbito público ou privado.
Venha fazer parte deste grupo na FATEB, pois estaremos sempre acompanhando e cuidando do seu
crescimento durante todo o período do curso e auxiliando na sua escolha profissional com nosso
corpo docente e com as parcerias de pequenas, médias e grandes empresas que temos.
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As melhores revistas para Administração de Empresas acompanhar
Segundo Mário Mateus especialista em Estratégia e Inovação de Negócios pela Wharton
University of Pennsylvania.
1- HSM Management
Ela é de fácil consulta, com mais de 144 páginas, reunindo artigos das principais magazines relacionadas
à administração. Além disso, a revista possui um CD interativo, vídeos de formação, dicas de livros
e aborda assuntos como: empreendedorismo, marketing, finanças, estratégias, recursos humanos e
entrevistas, com grandes administradores de âmbito nacional e internacional.
2- Revista de Direito Administrativo
Esta revista oferece a visão mais completa e atualizada do Direito Administrativo, trazendo no seu
plano doutrinas e pareceres de jurisprudência administrativa, judicial, tribunal de contas da União
e da Legislação Federal. Além disso, ela também divulga temas de direito constitucional, tributário
e processual, que interessam à aplicação dos princípios e normas que regulam a atividade da
administração pública direta e indireta.
3- Info Exame
Esta é uma revista especializada em informática e tecnologia da informação, que aborda assuntos
como: soluções em informática, softwares, hardwares, novas tecnologias, notícias sobre grandes
companhias de TI e entrevistas com as melhores instituições do ramo. Ela é de suma importância
para sua lista de magazines de administração de empresas.
4- People Soft
Esta revista traz informações sobre o mercado de e-business, com artigos sobre produtos, serviços,
tecnologias, corporate, soluções, opiniões, investimentos e novos negócios. Além disso, ela conta com
uma parte sobre softwares especializados para cada tipo de empresa, fundamental para qualquer
administrador.

18

5- Exame
Com uma publicação quinzenal, esta revista aborda temas extremamente relevantes para o mundo
da administração. Ela traz reportagens sobre a realidade das empresas, além de dar dicas sobre
marketing, economia, recursos humanos, finanças, gestão, dinheiro e novos negócios.
6- Isto É
Esta revista aborda os mais variados temas, como: comportamento, notícias nacionais e internacionais,
educação e cidadania (todos relativamente correlatos à administração, fundamentais para deixar um
bom gestor atualizado).
7- Veja
Bastante conhecida, esta revista tem diversas seções, como: editorial, Brasil, economia e negócios,
internacional, artes e espetáculos. Especificamente na área de administração, a magazine traz
reportagens recentes, deixando o profissional atualizado sobre o que ocorre no país e no mundo
inteiro.
8- RAC (Revista de Administração Contemporânea)
Ela possui a missão de “contribuir para o entendimento aprofundado da Administração e das Ciências
Contábeis, mediante a divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas, documentos, notas e
resenhas bibliográficas, que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação administrativa em
organizações públicas e privadas”. É uma publicação online.
9- RAE (Revista de Administração de Empresas)
Esta revista é publicada pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São
Paulo. Ela é considerada uma magazine generalista da área de Administração, sendo voltada para
professores, pesquisadores e estudantes.
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