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PARECER TÉCNICO FISCALIZAÇÃO/CRA-MS/001/2015, de 23/06/15. 

TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 

 

EMENTA: Diferenças entre o profissional Administrador e o Tecnólogo em 

Processos Gerenciais 

Definição de Tecnologia em Processos Gerenciais:   

1.   O curso de Tecnologia em Processos Gerenciais pode ser definido como 

Graduação para desenvolver nos profissionais, competências técnicas e comportamentais para 

que possam atuar em quatro áreas, a exemplo, recursos humanos, finanças, marketing e 

logística, relacionadas com a Administração de uma empresa (SENAC, s/d). Já para a 

Fundação Getúlio Vargas, o curso tem como foco o desenvolvimento de competências 

relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas à operação das 

atividades das organizações, de modo a estabelecer novas práticas do processo produtivo, com 

respeito aos indivíduos e à sociedade em que elas se inserem. (FVG, 2015). 

2.   É um curso ligado à administração de empresas, mas tem duração menor do 

que o bacharelado em Administração e um enfoque mais prático, voltado para os desafios 

profissionais do cotidiano. Apesar de ter disciplinas em comum, é bem diferente do curso de 

administração. (MOTA, s/d). 

3.   O tecnólogo em Processos Gerenciais elabora e implementa planos de 

negócios, utilizando métodos de gestão na formação e organização empresarial. Também atua 

na elaboração de relatórios gerenciais que auxiliem no processo de tomada de decisões da 

organização. Apoia gestores e administradores em diferentes tarefas do dia-a-dia 

organizacional e possui formação voltada especialmente para as necessidades das pequenas e 

médias empresas (PORTAL ESTÁCIO DE SÁ). 

4.   No que se refere ao Curso de Bacharelado em Administração, destaca-se 

que este é uma modalidade clássica de ensino, com duração em torno de 4 ou 5 anos, que visa à 

formação profissional com sólida base profissional e científica. (LEITE, S/D). 

5.   Um profissional administrador pode ser definido como o profissional que cuida 

de todas as operações de uma empresa, desde a organização de seus recursos humanos, 

mercadológicos, materiais e financeiros até o desenvolvimento de estratégias de mercado. 

(GUIA DO ESTUDANTE ABRIL). 

6.  Ser administrador não é gerenciar uma determinada área da empresa, seja ela 

pública ou privada. Esse profissional deve entender grande parte do funcionamento da 

organização como o funcionamento de cada setor assim como, das operações da empresa. Ele 
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deve desenvolver sua habilidade conceitual sobre o negócio, devendo possuir uma visão 

sistêmica da organização, prevendo situações e reagindo de forma rápida e adequada às 

variações que surgem encontrando a solução mais satisfatória, com menor dificuldade, ou 

seja, com mais eficiência (PORTAL ADMINISTRAÇÃO, 2013). 

Principais diferenças entre Bacharelado em Administração e Tecnologia em Processos 

Gerenciais 

6.   Os cursos de bacharelados são cursos de aprofundamento científico em sua 

respectiva área de concentração (exemplo: direito, administração), ou seja, são voltados para 

o aprofundamento científico de determinada área. Já os tecnólogos, como o próprio nome já 

diz, são cursos superiores de curta duração voltados para o fornecimento de técnicas 

profissionais em determinada área (GABRIEL, 2008). 

7.   Segundo Sigollo, s/d, Diretor do Conselho Regional de Administração de São 

Paulo, o tecnólogo que tem formação numa área específica, pode fazer carreira nessa mesma 

área, mas não costuma atingir o posto de diretor administrativo, responsável por todas as 

atividades de uma empresa, isso exige uma visão mais ampla, própria do bacharel". Há 

algumas diferenças ao longo da carreira, o bacharel é fundamental para desenhar a estratégia 

do negócio e gerenciar as ações (GUIA DO ESTUDANTE ABRIL). 

8.   A legislação educacional em vigor estabelece diferenças estruturais entre os 

cursos de bacharelado e os cursos superiores de tecnologia, Embora as duas modalidades de 

ensino sejam de graduação, suas bases legais não as igualam. Cada curso superior de 

tecnologia em determinada área da Administração deve abranger apenas uma área específica 

do campo de conhecimento da Administração, consideradas em suas respectivas competências 

profissionais definidas pelas Instituições de Educação Superior (IES), enquanto que os cursos 

que formam futuros Administradores, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 4/2005, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de bacharelado em 

Administração, devem contemplar todos os “campos interligados de formação profissional 

relacionados com as áreas específicas”, como teorias da administração e das organizações e a 

administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, 

financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços. 

(Resolução CNE/CES nº 4/2005, inciso II) [...]”. 

9.   A característica principal dos cursos que formam Tecnólogos é, no geral, a 

integralização das disciplinas de suas matrizes curriculares, em no máximo, dois a três anos. 

Já os conteúdos contidos nas matrizes curriculares dos cursos de bacharelado, cuja carga 

horária mínima é de 3.000 horas, devem ser integralizados no tempo mínimo de 4 anos. Em 

relação aos campos de abrangência do Tecnólogo, destaca-se o art. 8º da Resolução CNE/CP 

nº 3/2002, que define os itens que devem conter os chamados planos ou projetos pedagógicos 

dos cursos superiores de tecnologia, quais sejam: • justificativa e objetivos; • requisitos de 

acesso; e • “perfil profissional de conclusão, definindo claramente as competências 

profissionais a serem desenvolvidas” pelo Tecnólogo, competências essas que se equivalem à 
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área de formação. Em atendimento à legislação educacional em vigor, portanto, os objetivos 

dos cursos superiores de tecnologia não devem ter abrangência geral, ou seja, não poderão 

conter todas as áreas pertencentes ao campo de conhecimento às quais o curso encontra-se 

correlacionado (MELLO et al, 2012). 

10.   Os mesmos autores enfatizam que a legislação educacional não estabelece os 

limites para atuação profissional e tal competência é exclusiva dos Conselhos de Fiscalização 

do Exercício Profissional. A própria Resolução CNE/CP nº 3/2002, em seu art. 10 deixa claro 

que os limites de atuação profissional deverão ser respeitados. As competências profissionais, 

que devem ser formuladas em consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, 

são elaboradas pelas Instituições de Ensino Superior - IESs, assim como os conhecimentos, 

as habilidades e as atitudes necessárias para o desempenho das atividades do tecnólogo 

(MELLO et al, 2012). 

Atribuições profissionais do Tecnólogo x Administrador 

11.  De acordo com a Resolução Normativa CFA nº 374/2009, o Tecnólogo em 

determinada área da Administração, portador de carteira de identidade profissional, poderá 

exercer atividades dentro da área específica de atuação considerada nas competências 

profissionais definidas no perfil profissional do curso, os quais integram o Projeto Pedagógico 

de elaboração exclusiva das IES (GUIA DO TECNÓLOGO, 2012). 

12.   Entretanto, o administrador pode exercer todas as atividades inerentes às áreas 

previstas na Lei 4.769/65, regulamentada pelo decreto lei 61.934/67, não somente em uma 

área específica, como o tecnólogo. 

Conclusão 

12. Pelo exposto, não restam quaisquer dúvidas de que, embora a atuação do Tecnólogo em 

Processos Gerenciais compreenda mais de uma área da administração, em virtude de sua 

formação um pouco mais ampla do que outros cursos de tecnologia em Gestão, torna-se claro 

que apenas o Administrador possui formação teórico/prática para atuar em todas as áreas 

privativas segundo a Lei 4.769/65, a saber: 

De acordo com os arts. 2º da Lei nº 4.769/65 e 3º do Regulamento aprovado 

pelo Decreto nº 61.934/67, a atividade profissional de Administrador será 

exercida, como profissão liberal ou não, mediante: 

a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, 

em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de 

organização; 

b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, como 

administração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas 
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de trabalho, orçamento, administração de material e financeira, administração 

mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como 

outros campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos; 

c) exercício de funções e cargos de Administrador do Serviço Público Federal, 

Estadual, Municipal, Autárquico, Sociedades de Economia Mista, empresas 

estatais, paraestatais e privadas, em que fique expresso e declarado o título do 

cargo abrangido; 

d) o exercício de funções de chefia ou direção, intermediária ou superior, 

assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da 

Administração pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam 

principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de 

administração; 

e) magistério em matérias técnicas do campo da administração e organização. 

Parágrafo único. A aplicação do disposto nas alíneas c, d e e não prejudicará a 

situação dos atuais ocupantes de cargos, funções e empregos, inclusive de 

direção, chefia, assessoramento e consultoria no Serviço Público e nas 

entidades privadas, enquanto os exercerem. 

Este é o nosso entendimento. 

Setor de Fiscalização/Registro do CRA-MS 

Adm. Solaine Garcez Trindade (Diretora de Fiscalização/Registro) /CRA-MS n.º 1654 

Adm. Marilza Trindade Mendonça – Fiscal CRA-MS n.º 5941 

Adm. Mariangela Souza Barbosa Rodrigues – Fiscal CRA-MS n.º 5974 

Adm. Aline Hitomi Batista Takeuchi Prestes – Fiscal CRA-MS n.º 6459 

 

Campo Grande/MS, 20 de junho de 2015. 
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