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Profissional de formação multidisciplinar, 
o entrevistado da RBA 132 é o presidente, 
recém-eleito, da ‘Associação Nacional dos 
Cursos de Graduação em Administração’ 
(Angrad), Edson Kenji Kondo. Professor e 
pesquisador da FGV/ Ebape, Kondo é doutor 
em Políticas Públicas, pela Universidade de 
Harvard e, também, engenheiro de produção, 
pela Universidade de São Paulo (USP). 

Entre suas experiências profissionais, ele foi 
professor titular da Universidade Tsukuba, 
no Japão, e presidente do programa de pós- 
-doutorado, do Instituto de Estudos Avan- 
çados, da Universidade das Nações Unidas. 
Kondo também foi coordenador de ‘Coope- 
ração Internacional Bilateral do CNPq’, ana- 
lista de Avaliação Organizacional na sede do 
Banco Itaú e membro do Conselho Diretivo 

do Institute of Strategic Leadership do Japão. 
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ADMINISTRAÇÃO 
NO BRASIL E 
NO MUNDO 

  Futuro presidente da Angrad, analisa os cursos de Administração  
  do Brasil, fala sobre particularidades do ensino no Japão e  
  destaca tendências futuras do mercado de trabalho  

 
POR LEON SANTOS 
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RBA: Professor, como integrante da 

Associação Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração (An- 

grad), qual a situação do ensino e da 

qualificação técnica dos novos admi- 

nistradores (egressos) no Brasil? 

Edson Kondo: Os debates que realiza- 
mos e os comentários que recebemos, 
durante as oficinas nos Encontros anu- 
ais da Angrad (Enangrad), mostram 
uma grande preocupação e a neces- 
sidade sentida pelos coordenadores 
dos nossos cursos de graduação em 
realizar uma entrega de profissionais 
mais capacitados para o mercado. Re- 
centemente, a Angrad criou um Conse- 
lho Empresarial que funciona como o 
ouvidorda Angradparaasdemandase 
espera resultados concretos dos egres- 
sos dos cursos de administração. 
Uma tônica comum nas conversas 
com o empresariado é a necessidade 
de os cursos de administração serem 
capazes de entregar profissionais com 
as competências requeridas no mun- 
do dos negócios. Há o reconhecimen- 
to de que alguns cursos têm evoluído 
e se posicionado melhor às realida- 
des das empresas, mas há também a 
sensação de que muitos outros não 
conseguem oferecer uma formação 
apropriada no seu currículo. 

 
Quais são os pontos positivos existen- 

tes nos cursos de Administração, no 

Brasil, e também os pontos negativos. 
Sobre este último ponto, o que precisa 

melhorar? 

Sobre os pontos positivos, as compe- 
tências adquiridas em um curso de 
administração são competências ne- 
cessárias a todo indivíduo com atua- 
ção ativa na sociedade. A solidez das 
associações e instituições envolvidas 
com a administração no Brasil — co- 
mo a Angrad, o CFA, a Anpad, entre 
outras — demonstra a seriedade e a 
contribuição que a nossa comunidade 

tem dado ao País. 
Sobre os pontos negativos, vou me 
estender um pouco nessa questão. 
Essa abordagem dual, positiva ver- 
sus negativa, ou a favor versus contra, 
tem dominado os debates na nossa 
sociedade, mas é uma abordagem que 
prefiro evitar. Na minha visão, exis- 
tem boas práticas na formação brasi- 
leira em administração que devem ser 
mantidas e reforçadas. 
Existem, também, pontos a serem me- 
lhorados, como a falta de aderência 
do que é aprendido nas escolas, com 
o que é demandado pelo mercado e 
pelas organizações públicas. Essa 
aderência deverá ser um dos focos da 
nossa gestão. 

 
O senhor foi professor em universida- 

des nipônicas. Como funciona o siste- 

ma educacional no Japão? Explique- 

-nos as diferenças entre a formação 

dos estudantes de administração no 

Japão, em relação ao Brasil. 

Meu conhecimento está restrito à mi- 
nha experiência ministrando aulas no 
Japão, por sete anos, e de conversas 
com colegas professores. Uma das 
diferenças fundamentais, já bastante 
conhecida no Brasil, está provavel- 
mente na relação entre mestres e alu- 
nos em todos os níveis educacionais. 
O mestre é tratado com extremo res- 
peito. Para quem está acostumado 
com certo nível de informalidade, nas 
salas de aula no Brasil, o extremo nível 
de respeito demonstrado pelos estu- 
dantes no Japão é uma experiência 
única, e um tanto surpreendente, ao 
professor brasileiro, desacostumado 
com tal tratamento. 
Outro ponto central, menos conheci- 
do no Brasil, é o nível de responsabi- 
lidade em relação ao espaço coletivo, 
demonstrado pelos estudantes no 
Japão. Ao terminar a aula, os alunos 
automaticamente apagam a lousa e 

passam a organizar e alinhar todas as 
carteiras e cadeiras. 
Em alguns minutos, a sala está impe- 
cável para outra turma poder usá-la, 
como se jamais tivesse sido usada. Há 
muitas outras características interes- 
santes que poderíamos apontar, mas 
não me parecem relevantes para os 
desafios e perspectivas que vislum- 
bramos para a formação, em Admi- 
nistração, no Brasil. 

 
O mundo sofre um processo de dimi- 

nuição do número de empregos, com 

muitas profissões desaparecendo 
ou mudando a maneira como elas 

são atualmente. Quais alternativas 

existem hoje, sobretudo, para aquele 

egresso do curso de Administração 

que entrará no mercado, em busca de 

uma oportunidade de trabalho? 

Com o avanço da inteligência artifi- 
cial, muitos tipos de trabalhos hoje 
realizados por pessoas passarão a ser 
feitos pela inteligência artificial, mas 
para alguns estudiosos do tema isso 
não significa necessariamente que o 
total de empregos disponíveis para 
as pessoas irá diminuir. David Autor, 
professor de economia do Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts (em 
inglês MIT), defende essa visão res- 
saltando que nos 120 anos, de 1890 a 
2010, a proporção de pessoas empre- 
gadas na economia americana teve 
um crescimento contínuo em prati- 
camente todas as décadas, saindo de 
52%, em 1890, para 65% em 2010. 
Os autores Ajay Agrawal, Joshua 
Gans e Avi Goldfarb, na obra Predic- 
tion Machines, argumentam que a 
inteligência artificial trata, principal- 
mente, de processos de previsão. Já o 
processo de decisão, envolvendo os 
valores compartilhados pela socieda- 
de, é um ato essencialmente humano. 
Eles argumentam que quanto maior a 
capacidade das máquinas de realizar 
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previsões precisas, maior se torna o 
valor da presença humana no proces- 
so de decisão. 
Por outro lado, muitos autores argu- 
mentam o contrário. Calum Chace 
afirma que, em algumas décadas, os 
sistemas de inteligência artificial e 
robôs farão tudo o que o ser humano 
faz, porém, mais rápido, mais barato 
e melhor. Ray Kurzweil, um dos mais 
premiados inventores e inovadores do 
século, faz a previsão de que o ritmo 
de evolução da inteligência artificial 
chegará a tal nível que haverá um mo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mento em que o futuro da humanida- 
de se tornará imprevisível. 
Preparar-se para as transformações 
do futuro é um exercício de equa- 
cionamento de incertezas. Particu- 
larmente para a área de administra- 
ção, os desafios são significativos e 
exigirão que as faculdades estejam 
atentas e trabalhem proativamente 
para se ajustar ao ritmo intenso das 
mudanças. A incorporação de dis- 
ciplinas relacionadas à inteligência 
artificial será provavelmente uma 
necessidade. 

Há o 
reconhecimento de 
que alguns cursos 
têm evoluído e se 
posicionado melhor 
às realidades das 
empresas, mas 
há também a 
sensação de que 
muitos outros não 
conseguem oferecer 
uma formação 
apropriada no 
seu currículo. 

Edson Kenji Kondo, 
Professor e pesquisador da FGV/Ebape 

 

 

CONFIRA O RESTANTE DESTA ENTREVISTA 
ACESSANDO O QR CODE AO LADO. 
Leia o que Kondo disse sobre empreendedorismo, o papel 
do administrador na diminuição da pobreza no mundo, 
desigualdade de gênero e alternativas de negócios sustentáveis.



 


