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I N S T I T U I  2 0 1 5  C O M O  O  " A N O  D O
ADMINISTRADOR  MATOGROSSENSE".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica Instituído 2015 como “O ANO DO ADMINISTRADOR MATOGROSSENSE”.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Os primeiros administradores ao longo da história foram os gerentes das companhias de navegação inglesas,
em meados do século XVII. A lei que regulamentou a profissão foi assinada somente em 1965, e em 09 de
setembro de 2015 totalizarão 50 anos de lutas e conquistas.

Instituir 2015, em nosso Estado, como o “ANO DO ADMINISTRADOR MATOGROSSENSE”, alem de
homenagear estes valorosos profissionais e demonstrar reconhecimento e especial agradecimento pelos
serviços prestados pela classe, corrobora com a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 441, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2014 de autoria do Conselho Federal de Administração que em seu artigo primeiro
consagrou o ano de 2015 como o ANO DO ADMINISTRADOR NO BRASIL. Nada mais justo do que inserir
nosso Estado no contexto nacional e somar esforços nas homenagens aos Administradores que aqui atuam.

O Administrador é responsável por gerenciar umas organizações nas mais diversas áreas de atuação. No dia
09 de setembro por ser esta a data de assinatura da Lei nº 4769 de 1965, que criou a profissão de
Administrador. O dia do Administrador foi instituído pela Resolução CFA nº 65/68, de 09/12/68.

Nobres Pares, os Administradores são responsáveis por tomadas de decisões sobre recursos disponíveis
para atingir objetivos no gerenciamento de uma organização e ainda organizam, planejam, dirigem e
controlam recursos, tanto financeiros, quanto tecnológicos e humanos tendo uma visão sistêmica e global da
situação que administra.

Administrar é uma ciência e, cada vez mais, esta ciência adquire importância na formação de profissionais
para estruturar e impulsionar o funcionamento dos mais diversos setores das organizações. Como as
empresas adquirem crescente complexidade e tamanho na economia de mercado, é essencial que haja
profissionais com competência para administrar.

A história da Administração iniciou-se num tempo muito remoto, mais precisamente no ano 5.0 a.C, na
Suméria, quando os antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas
práticos, exercitando assim a arte de administrar.

Depois no Egito, Ptolomeu dimensionou um sistema econômico planejado que não poderia ter-se
operacionalizado sem uma administração pública sistemática e organizada. Em seguida, na China de 500
a.C, a necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o império, a Constituição de Chow,
com seus oito regulamentos e as Regras de Administração Pública de Confúcio exemplifica a tentativa
chinesa de definir regras e princípios de administração.

Apontam-se, ainda, outras raízes históricas. As instituições otomanas, pela forma como eram administrados
seus grandes feudos. Os prelados católicos, já na Idade Média, destacando-se como administradores natos.
A Alemanha e a Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento de um grupo de professores e
administradores públicos chamados os fiscalistas ou cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses,
que valorizavam a riqueza física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais preconizavam uma
administração sistemática, especialmente no setor público.

Na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram: a Igreja Católica Romana e as
Organizações Militares. A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente
da civilização ocidental. Através dos séculos vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos,
a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo mundo e exercendo
influência, inclusive sobre os comportamentos das pessoas, seus fiéis.

As Organizações Militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos
mercenários dos séculos XVII e XVIII até os tempos modernos com uma hierarquia de poder rígida e adoção
de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas da atualidade.

O fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final do
século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século X. Esse fenômeno, que
trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução Industrial.



A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor, por James Watt, em
1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de
industrialização, que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. Ao final desse período, o
mundo já não era mais o mesmo. E a moderna administração surgiu em resposta a duas consequências
provocadas pela Revolução Industrial, a saber:
a) crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a exigir uma administração científica
capaz de substituir o empirismo e a improvisação;
b) necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para fazer frente à intensa concorrência e
competição no mercado.

Já no século X, surge Frederick W. Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da
Administração Cientifica e o estudo da Administração como Ciência. Conhecido como o precursor da
TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA, Taylor preconizava a prática da divisão do trabalho,
enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos "de máxima produção a mínimo custo",
seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da
supervisão e da ênfase na eficiência.

Nas considerações da Administração Científica de Taylor, a organização é comparada com uma máquina,
que segue um projeto pré-definido; o salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos
funcionários; a organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado; a qualificação do
funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira
repetitiva e monótona e finalmente, a administração científica, faz uso da exploração dos funcionários em
prol dos interesses particulares das empresas.

Em 1911, Taylor publicou o livro considerado como a "bíblia" dos organizadores do trabalho: PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA, que se tornou um best-seller no mundo inteiro. Reconhece-se hoje que
as propostas pioneiras de Taylor deflagraram uma "febre" de racionalização, que prepararam o terreno para
o advento do TQC (Total Quality Control), ocorrido ao longo do pós-guerra.

Paralelamente aos estudos de Taylor, Henri Fayol que era francês, defendia princípios semelhantes na
Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Na história da evolução da Administração não
se pode esquecer a valiosa contribuição de Elton George Mayo, o criador da TEORIA DAS RELAÇÕES
HUMANAS, desenvolvida a partir de 1940, nos Estados Unidos e mais recentemente, com novas idéias, com
o nome de Teoria do Comportamento Organizacional. Ela foi, basicamente, o movimento de reação e de
oposição à Teoria Clássica da Administração, com ênfase centrada nas PESSOAS.

A partir de 1950 foi desenvolvida a Teoria Estruturalista, preocupada em integrar todas as teorias das
diferentes escolas acima enumeradas, que teve início com a Teoria da Burocracia de Max Weber, que se
baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins), para que se obtenha o máximo
de eficiência. Assim sendo, os princípios fundamentais das Teorias de Taylor, Fayol, Mayo e Weber foram e
serão sempre os pilares da evolução e do desenvolvimento da ciência da Administração e que têm motivado
e impulsionado os estudos, pesquisas, trabalhos e obras dos seus seguidores até os nossos dias.

Insta, também, conhecer a história da Administração no Brasil e os precursores da luta de torná-la
reconhecida. A história da Administração brasileira iniciou-se em 1931, com a fundação do Instituto da
Organização Racional do Trabalho - IDORT, que contava com o Professor Roberto Mange, suíço
naturalizado, na sua direção técnica.

Em meados do mesmo ano o Departamento Administrativo do Serviço Público, até hoje conhecido pela sigla
DASP, foi fundado pelo Dr. Luiz Simões Lopes. Por este órgão foi criada a Escola de Serviço Público que
enviava técnicos de administração aos Estados Unidos para a realização de cursos de aperfeiçoamento, com
defesa de tese. Os conhecimentos e as ações desenvolvidas por estes especialistas, no seu retorno ao país,
fez deles pioneiros da Administração no Brasil, como profissão. Novamente sob orientação do Dr. Luiz
Simões Lopes, em 1944, foi criada a Fundação Getúlio Vargas, mantenedora da EASP - Escola de
Administração de Empresas de São Paulo.

Junto com o DASP, foi criado um cargo exclusivo de Técnico em Administração (hoje Administrador).



Sentia-se então a necessidade de institucionalização urgente da profissão do Administrador, como forma de
preservar o mercado de trabalho para os que já atuavam na Administração Pública e para os egressos
daquelas escolas, bem como, defender a sociedade de pessoas inabilitadas e na maioria despreparadas.

No entanto, institucionalizar uma profissão não é tarefa fácil e a estratégia adotada deveria consistir na
fundação da ABTA - Associação Brasileira de Técnicos de Administração, em 19 de Novembro de 1960, que
tinha como símbolo o hexágono.

A entidade recém-criada começou a desenvolver esforços com vistas a preparação de um projeto de lei que
institucionalizasse a administração. É de inteira justiça salientar aqui a inestimável colaboração do Professor
Alberto Guerreiro Ramos, Técnico de Administração do DASP, na época Deputado Federal, para a
aprovação do projeto. Guerreiro Ramos foi decisivamente apoiado pela ABTA na luta pela sanção
presidencial, já que a reação de poderosas forças contrárias pugnava pelo veto.

Afinal, com o importante apoio do Diretor Geral do DASP, a Lei nº 4769, foi sancionada em 09 de Setembro
de 1965, pelo então Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. Mais de 02 anos após a
publicação dessa Lei ela foi regulamentada através do Decreto 61.934, de 2 de setembro de 1967.

Coincidindo com o 20° aniversário da criação da profissão de Administrador, por força da Lei Federal n°735,
de 13 de junho de 1985, foi mudada a denominação de Técnico de Administração para ADMINISTRADOR,
após uma vibrante campanha em 1983, coordenada pelo CRA-SP, que levou ao Ministério do Trabalho as
reivindicações de todas as instituições do País ligadas ao campo da administração: universidades,
faculdades, associações profissionais, sindicatos, além de milhares de assinaturas de profissionais e apoio
de centena de Câmaras Municipais.

Por todo o exposto, manifestando o nosso orgulho desta classe de profissionais que abraçam a
administração como um sacerdócio, apresento o Projeto de Lei em epigrafe esperando contar com o apoio
dos demais Membros deste Parlamento para seu regular trâmite, devida aprovação e ulterior efetividade.
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