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ADMINISTRAÇÃO
O profissional de 

 O administrador é o agente que dirige, não apenas os casos do dia 

a dia, mas também mudanças e transformações organizacionais.

 Ele atua no planejamento, organização, comando, coordenação e 

controle das empresas, sendo, assim, um agente orientador e formador 

da cultura organizacional, sendo fundamental para o crescimento da 

empresa.

 O profissional de administração é responsável pela saúde financei-

ra e produtiva da empresa, sendo peça-chave nos momentos de 

crise, já que é encarregado por definir estratégias, métodos de trabalho e 

investimento financeiros.

 Mas engana-se quem pensa que o administrador lida apenas com 

bens materiais. Ele é um agente que também trabalha com pessoas, 

formando opinião, coordenando a cultura organizacional e modificando 

atitudes de clientes internos e externos. 



HABILIDADES E 
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HABILIDADES E 

 Como o profissional de administração está imerso em todos os 

setores da empresa, se faz essencial algumas habilidades para 

uma gestão de excelência.

 O Ministério da Educação define as habilidades e competências 

do Administrador na resolução nº 4 de 2005. São elas:

I – reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, 

atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e 

exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da 

tomada de decisão;

II – desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas 

comunicações interpessoais ou intergrupais;

III – refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, com-

preendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu 

controle e gerenciamento;

Habilidades e 
Competências
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IV – desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar 

com valores e formulações matemáticas presentes nas relações 

formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e 

de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo 

diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional;

VI – desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e 

da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu 

campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, 

revelando-se profissional adaptável;

VII – desenvolver capacidade para elaborar, implementar e 

consolida projetos em organizações; e

VIII – desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão 

e administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais.
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Mercado de

Trabalho
 O mercado de trabalho busca profissionais ativos e antenados 

com as mudanças tecnológicas e empresariais. Esta situação tem 

levado as organizações a um nível competitivo nunca antes 

enfrentado. 

 É o cenário ideal para quem tem qualificação acadêmica vol-

tada para o desenvolvimento de competências, pois ajudam a 

identificar as oportunidades do mundo globalizado.

 Por ser um profissional versátil, o Administrador pode atuar 

em várias vertentes.

• Gestão de Recursos Humanos

 Além do recrutamento, o RH tem a função de intermediar a 

relação dos funcionários com a empresa. O profissional que optar 

por essa área será responsável pela formulação e revisão da 

estrutura hierárquica interna, definindo - estrategicamente, os 

cargos de todos os setores da organização.
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• Logística

 Área de atuação promissora e em alta para o Administrador. 

Responsável por todos os procedimentos relacionados à pro-

dução, estoque e transporte dos produtos da empresa, o 

profissional de administração trabalha com a logística de 

tempo, custo, organização e normas empresariais.

• Gestão Financeira

 Sinônimo de grandes responsabilidades, a área financeira é 

um grande desafio para o profissional que deseja mergulhar na 

área de métricas, orçamentos e capital.

• Marketing

 O marketing é outra possível vertente que o administrador 

pode atuar. Nela, o profissional será ponte entre empresa e cli-

ente, traçando estratégias e melhores formas de apresentar o 

produto para o público alvo. 

 Nessa área, o objetivo do Administrador é manter o canal 

aberto entre empresa e potenciais clientes, trazendo para a 

instituição novas oportunidades no mercado empresarial.
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 Por ser um profissional polivalente, ou seja, pode atuar 

nas mais diversas áreas do mercado de trabalho, o salário 

do administrador pode chegar a mais de R$ 20.000,00.

 Como Analista Financeiro, o administrador recebe entre 

R$ 2.000,00 e R$ 18.000,00.

 O profissional que optar pela área de recursos humanos, 

como Analista de RH, pode receber até R$ 20.000,00.

 Já aquele que gosta da área administrativa, tem salários 

em torno de R$ 16.000,00 como Analista Administrativo em 

pequenas e médias empresas. (Guia das Profissões, 2016) 

Salários
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Rede de

Ensino JK
 Educar é muito mais do que alfabetizar, é construir pontes para 

oportunidades.

 Com o objetivo de preparar os alunos do antigo ensino supletivo para 

ingressar no ensino superior, nasceu a Rede de Ensino JK.

 A história da Rede de Ensino Juscelino Kubitschek se funde com a de 

Brasília e de seus cidadãos. Após ser fundada em 1972, adquiriu sua 

maioridade jurídica em 1999, quando inaugurou a Faculdade JK.

 Com meio século de tradição na área educacional, a Rede de Ensino 

Juscelino Kubitschek é marcada pelo seu corpo docente formado por 

mestres e doutores e por uma grande estrutura onde nossos alunos 

aliam a teoria à prática.

O nosso objetivo é preparar os alunos para serem referências no mercado 

de trabalho.

 

 “Educação é isso: transformar pessoas e multiplicar felicidades.”

Professor Claudio Vieira Baptista, Diretor Presidente da Rede JK.
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http://www.guiadacarreira.com.br/salarios/

http://www.mec.gov.br/

Referências



Faculdade JK 

Saiba mais no site:
www.rededeensinojk.com.br


