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CAPÍTULO  01 
Noções de Administração

Como uma das mais importantes ferramentas do 
conhecimento humano, a administração é uma ativida-
de indispensável para as organizações e para a socieda-
de em geral. A administração tornou-se tão importante 
quanto o próprio trabalho a ser executado. Ela não é 
um fim em sim mesma, mas um meio de fazer com que 
as coisas sejam realizadas da melhor forma possível, 
com o menor custo e com a maior eficiência e eficácia.

A palavra administração vem do latim ad (direção, 
tendência para) e minister (subordinação ou obediên-
cia), e significa a pessoa que presta um serviço a outro. 
Não há um padrão globalmente aceito para a definição. 
Contudo, quando se trata de negócios, é importante a 
busca de uma concordância pra estruturar um conceito. 
O mais importante e consistente uso do termo admi-
nistração é aquele visto como uma metodologia funda-
mental pelo qual o administrador cria, dirige, mantém, 
opera e controla uma organização.

 → O conceito atual de administração é:
[...] interpretar os objetivos propostos pela organiza-

ção e transformá-los em ação organizacional por meio do 
planejamento, organização, direção e controle de todos os 
esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis 
da organização a fim de alcançar objetivos globais.

(CHIAVENATO, 1997, p.9).

A Administração é o processo de planejar, or-
ganizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim 
de alcançar objetivos. Porém para que possamos 
conhecer o desenvolvimento da ciência da adminis-
tração, faz-se necessário entender o início dos estudos 
referentes a essa ciência ao longo do tempo.

Sendo assim, pode-se verificar que a influência dos 
estudos mais importantes sobre administração teve 
seu início antes do século XX, na Revolução Industrial, a 
qual fez com que a força da máquina substituísse a força 
humana. Essa mudança, por sua vez, tomava mais eco-
nômico fabricar bens na fábrica do que em casa. Antes 
da Revolução Industrial, um artigo como uma coberta, 
por exemplo, era produzido por uma pessoa que tosquia-
va a lã de sua ovelha, torcia-a em fio, tingia o fio, tecia a 
coberta manualmente em um tear doméstico e depois 
vendia o produto acabado a comerciantes que passavam 
pelas fazendas comprando mercadorias, que depois 
seriam vendidas em feiras ou mercados regionais. A intro-
dução da força da máquina, combinada com a divisão do 
trabalho, possibilitava que fábricas enormes e eficientes 
utilizassem equipamento movido à energia elétrica.

Uma fábrica de cobertas, com cem pessoas execu-
tando tarefas especializadas - algumas transformando lã 
em fio, algumas tingindo, outras trabalhando nos teares 
-, poderia produzir grande número de peças a uma 
fração de seu custo anterior. Mas essas fábricas exigiam 
habilidades gerenciais e precisavam de gerentes para 
prever a demanda, garantir estoques de lã suficientes 
para fazer o fio, distribuir tarefas para as pessoas, dirigir 
as atividades diárias, coordenar as várias tarefas, asse-
gurar que as máquinas fossem mantidas em boas con-
dições de funcionamento e que os padrões de produção 

fossem obedecidos, encontrar mercados para as cobertas 
prontas, e assim sucessivamente. Quando as cobertas 
eram feitas individualmente em casa, havia pouca preo-
cupação com a eficiência. Subitamente, porém, quando 
o dono da fábrica passou a ter cem pessoas trabalhando 
para ele, precisando saldar regularmente uma folha de 
pagamento, tomou-se importante manter os trabalha-
dores ocupados, ou seja, tomou-se necessário o desem-
penho de habilidades gerenciais. O advento da força da 
máquina, a produção em massa, os custos reduzidos dos 
transportes que acompanharam a rápida expansão das 
ferrovias e a quase ausência de regulamentação gover-
namental também alimentaram o desenvolvimento de 
grandes empresas.

Empreendedores como John D. Rockefeller (Standard 
Oil Company-Petróleo) e Andrew Carnegie (siderúrgica-
-aço) criavam grandes negócios que iriam exigir práticas 
de administração formalizadas. Tornava-se necessária 
uma teoria formal para orientar os gerentes a administrar 
suas organizações. Entretanto, foi apenas nos primeiros 
anos do século XX que foi dado o primeiro grande passo 
para desenvolver uma teoria dessa ordem.

Sendo assim foi necessária a busca por teorias da 
administração nascendo assim a Administração Cientí-
fica de Taylor que dava ênfase às tarefas, aos proces-
sos e aos métodos de trabalho; depois, a preocupação 
básica passou a ser a administração geral, enfatizada 
por Fayol e logo surgiu a Burocrática de Max Weber e a 
teoria estruturalista, humanística, entre outras.

Abordagem Clássica da Adminis-
tração

As raízes da administração moderna residem em um 
grupo de teóricos e práticos que buscaram criar princípios 
racionais que tomassem as organizações mais eficientes.

Uma vez que lançaram as bases teóricas para uma 
disciplina da administração, chamamos suas contri-
buições de abordagem clássica da administração, que 
pode ser dividida em duas subcategorias: administra-
ção científica e da administração geral (Teoria Clássica).

Administração Científica
Acredita-se que o nascimento da moderna teoria da 

administração foi em 1911, o ano em que foi publicado 
Os Princípios da Administração Científica, de Frederick 
Winslow Taylor. O livro descrevia a teoria da adminis-
tração científica o uso do método científico para definir 
a “melhor maneira” para um trabalho ser feito, sendo 
amplamente aceito por gerentes do mundo inteiro. Os 
estudos realizados antes e depois da publicação do livro 
definiriam Taylor como o pai da administração científica. 

Frederick Taylor era engenheiro mecânico com an-
tecedentes puritanos que constantemente se estarrecia 
com a ineficiência dos trabalhadores. Os funcionários 
utilizavam técnicas imensamente diferentes para realizar 
o mesmo trabalho e eram propensos a “pegar leve” no 
trabalho. Taylor acreditava que aquilo que o trabalhador 
produzia representava apenas um terço de suas possibili-
dades. Por isso, dispôs-se a corrigir essa situação aplican-
do o método científico a trabalhos no “chão da fábrica”. 
Passou mais de duas décadas procurando apaixonada-
mente a “melhor maneira” de fazer cada trabalho.

A pesquisa de Taylor na siderúrgica Midvale, na Pen-
silvânia, foi muito importante para a teoria da administra-
ção. Nessa siderúrgica ele realizou a maior parte dos seus 
estudos, pois originou sua decisão de melhorar a eficiência 
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na fábrica. Na ocasião, não havia conceitos claros sobre 
as responsabilidades do trabalhador e da administração. 
Praticamente não existia nenhum padrão para o trabalho 
eficaz. Os operários trabalhavam em marcha lenta propo-
sitadamente. As decisões da administração eram baseadas 
no “desconfiômetro”, no palpite e na intuição. Os traba-
lhadores eram designados para os cargos, com pouca ou 
nenhuma preocupação pela adequação de suas habilida-
des e aptidões às tarefas que deveriam executar. O pior era 
que a administração e os trabalhadores se encontravam 
em permanente conflito. Em lugar de cooperarem para seu 
mútuo benefício, percebiam sua relação como um jogo de 
soma zero ao ganho de um correspondia a perda do outro.

Taylor procurou criar uma revolução mental entre 
trabalhadores e administração, definindo diretrizes 
claras para melhorar a eficiência da produção. Definiu 
quatro princípios de administração, e afirmou que sua 
adoção resultaria na prosperidade da administração e 
dos trabalhadores, ou seja, estes ganhariam maiores 
salários e aquela, mais lucros. 

 → Os Princípios da Administração de Taylor são:
 ˃ Para cada elemento do trabalho de um indiví-

duo desenvolver uma ciência que substitua o 
velho método da regra empírica.

 ˃ Selecionar cientificamente e depois treinar, ensinar 
e desenvolver o trabalhador (anteriormente, os 
trabalhadores escolhiam seu próprio trabalho e 
adestravam-se da melhor forma que pudessem).

 ˃ Cooperar sinceramente com os trabalhadores 
para garantir que todo o trabalho seja realizado 
conforme os princípios da ciência que foi desen-
volvida.

 ˃ Dividir o trabalho e a responsabilidade da maneira 
mais igualitária possível entre a administração e 
os trabalhadores. A administração assume todo 
o trabalho para o qual está mais bem prepara-
da que os trabalhadores (anteriormente, quase 
todos os trabalhos e a maior parte da responsabi-
lidade eram atirados aos trabalhadores).

Além de elaborar os princípios acima citados, Taylor 
também criou a ORT - Organização Racional do Trabalho, 
visto que ele identificou três males nas indústrias 
(vadiagem sistemática, desconhecimento pela gerência 
do trabalho dos operários e falta de uniformidade dos 
métodos de trabalho). Sendo assim para solucionar 
esse problema, Taylor propôs a Organização Racional do 
Trabalho (ORT), que se propõe a buscar a mais rápida 
e eficiente forma de se executar uma tarefa, substituin-
do assim a observação de companheiros vizinhos, o que 
levava a diversas formas de execução.

 → As regras da Organização Racional do Trabalho 
(ORT) são:

 ˃ Análise do trabalho e estudo dos tempos e mo-
vimentos: objetivava a isenção de movimentos 
inúteis, para que o operário executasse de forma 
mais simples e rápida a sua função, estabelecen-
do um tempo médio.

 ˃ Estudo da fadiga humana: a fadiga predispõe 
o trabalhador à diminuição da produtivida-
de e perda de qualidade, acidentes, doenças e 
aumento da rotatividade de pessoal.

 ˃ Divisão do trabalho e especialização do operário.
 ˃ Desenho de cargos e tarefas: desenhar cargos é 

especificar o conteúdo de tarefas de uma função, 
como executar e as relações com os demais 
cargos existentes.

 ˃ Incentivos salariais e prêmios por produtividade.
 ˃ Condições de trabalho: o conforto do operário 

e o ambiente físico ganham valor, não porque as 
pessoas merecessem, mas porque são essenciais 
para o ganho de produtividade.

 ˃ Padronização: aplicação de métodos científicos 
para obter a uniformidade e reduzir os custos.

 ˃ Supervisão funcional: os operários eram super-
visionados por pessoas especializadas, e não por 
uma autoridade centralizada.

 ˃ Homem econômico: o homem é motivável por 
recompensas salariais, econômicas e materiais.

A empresa era vista como um sistema fechado, isto 
é, os indivíduos não recebiam influências externas. O 
sistema fechado é mecânico, previsível e determinístico.

Diante disso vale ressaltar que esta teoria baseou-se 
no modelo do Homem Econômico (Homo Economicus), 
que preconiza a concepção de que as pessoas são influen-
ciadas por recompensas salariais, econômicas e materiais.

Segundo Silva (1990, p.46) “o Taylorismo é conside-
rado desumano não apenas por tornar os empregados 
especializados e dependentes do patrão, mas também 
pelo trabalho repetitivo e maçante que proporciona às 
pessoas”. 

Vale ressaltar que, utilizando-se das técnicas de 
administração científica, Taylor conseguiu definir a 
melhor maneira de fazer cada trabalho. Dessa forma, 
ele poderia, depois de selecionar as pessoas certas 
para os trabalhos, treiná-Ias para que os executassem 
precisamente do melhor modo. Para motivar os traba-
lhadores, era favorável a planos de incentivo salarial. No 
geral, Taylor obteve melhorias constantes na produtivi-
dade, na faixa de 200% ou mais, e reafirmou o papel dos 
gerentes de planejar e controlar e o dos trabalhadores 
de executar conforme fossem instruídos a fazer. Taylor 
realizou inúmeras conferências públicas para expor 
a administração científica a industriais interessados. 
Entre 1901 e 1911, pelo menos 18 empresas adotaram 
alguma modalidade de administração científica. Em 
1908, a escola de administração de Harvard declarou a 
abordagem de Taylor como padrão para a administra-
ção moderna e a adotou como cerne em torno do qual 
todos os cursos seriam organizados o próprio Taylor 
começou a dar cursos em Harvard em 1909. 

Entre 1910 a 1914, alguns eventos levaram a ad-
ministração científica para frente do palco. Em 1910, 
numa discussão sobre aumento de tarifa, um especia-
lista em eficiência afirmou que as ferrovias poderiam 
economizar 1 milhão de dólares por dia (cerca de 16 
milhões de dólares hoje) se aplicassem a administração 
científica. Essa afirmação tornou-se a atração principal 
dos debates e criou grande receptividade para as ideias 
de Taylor. Então, em 1911, Taylor publicou Os princípios 
da administração científica, que imediatamente tor-
nou-se um bestseller. Em 1914, os princípios de Taylor 
haviam se tornado tão populares que uma “exposi-
ção de eficiência” realizada na cidade de Nova Iorque, 
atraiu uma multidão calculada em 69 mil pessoas! E, 
embora Taylor tenha difundido suas ideias na França, 
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Alemanha, Rússia e Japão, sua maior influência ocorreu 
no setor fabril americano. Isso proporcionou às com-
panhias americanas uma vantagem comparativa sobre 
as empresas estrangeiras, o que fez da eficiência in-
dustrial americana alvo de inveja mundial pelo menos 
durante 50 anos.

Administração Geral (A Teoria Clássica)
A administração geral ficou conhecida como Teoria 

Clássica e teve Henry Fayol como seu precursor, que 
após uma carreira na indústria francesa, publicou em 
1916 o livro “Administração Industrial e Geral”, apon-
tando suas visões acerca da maneira mais adequada de 
gerir organizações e pessoas. 

Henri Fayol e Taylor escreveram na mesma época, 
porém, enquanto Taylor se preocupava com a adminis-
tração da fábrica (ou o que hoje consideraríamos como 
o trabalho de um supervisor) e utilizava o método cien-
tífico, a atenção de Henri Fayol estava voltada para as 
atividades de todos os gerentes. Ele escrevia a partir 
de sua experiência pessoal. Taylor era cientista. Fayol, 
diretor administrativo de uma grande companhia 
francesa de mineração de carvão.

Fayol descreveu a prática da administração, numa 
teoria que ficou conhecida como a teoria clássica da admi-
nistração, como algo distinto de contabilidade, finanças, 
produção, distribuição e outras atividades empresariais 
típicas. Afirmou que a administração era uma ativida-
de comum a todos os empreendimentos humanos na 
empresa, no governo e mesmo em casa. A ênfase dessa 
teoria se concentra na estrutura organizacional e não mais 
nas tarefas, como na Administração Científica.

Em seguida, passou a estabelecer 14 princípios de 
administração, que poderiam ser ensinados nas escolas 
e universidades.

 → Os 14 Princípios de Administração de Fayol:
 ˃ Divisão do trabalho. A especialização aumenta a 

produção ao tornar os funcionários mais eficientes.
 ˃ Autoridade. Os gerentes devem poder dar 

ordens. A autoridade Ihes dá esse direito.
 ˃ Disciplina. Os funcionários precisam obedecer às 

regras que governam a organização e respeitá-las.
 ˃ Unidade de comando. Todo funcionário deve 

receber ordens de apenas um superior.
 ˃ Unidade de direção: Cada grupo de atividades 

organizacionais como mesmo objetivo deve ser 
dirigido por um gerente que utilize um único plano.

 ˃ Subordinação dos interesses individuais ao interes-
se geral. Os interesses de qualquer funcionário ou 
grupo de funcionários não devem ter precedência 
sobre os interesses da organização como um todo.

 ˃ Remuneração. Os trabalhadores devem ser remu-
nerados com um salário justo por seus serviços.

 ˃ Centralização. A questão de saber se a tomada 
de decisões deve ser centralizada na administra-
ção ou descentralizada entre os subordinados é 
uma questão de proporção adequada. Trata-se 
de encontrar o grau ótimo de centralização para 
cada situação.

 ˃ Cadeia escalar. A comunicação deve seguir uma 
hierarquia, uma linha de autoridade que desce 
da cúpula da administração para os níveis mais 
baixos. Porém, se o segmento dessa cadeia 
gerar demora, devem-se permitir comunica-
ções cruzadas desde que estas sejam acordadas 
por todas as partes e que os superiores sejam 
mantidos informados.

 ˃ Ordem. As pessoas e materiais devem estar no 
lugar certo, na hora certa.

 ˃ Equidade. Os gerentes devem ser generosos e 
justos com os seus subordinados.

 ˃ Estabilidade na ocupação dos cargos. A alta rota-
tividade dos funcionários é ineficiente. A adminis-
tração deve fornecer planejamento sistemático 
de pessoal e assegurar que existam substitutos 
disponíveis para preencher os cargos vagos.

 ˃ Iniciativa. Permitir que os funcionários criem e 
executem planos resultará em melhor empenho, 
ou seja, altos níveis de esforço.

 ˃ Espírito de equipe. Promover o espírito de equipe 
provocará harmonia e unidade na organização.

 → Fayol estabeleceu as Funções Básicas da Empresa, 
conforme a seguir:

 ˃ Técnica - aquilo para que a empresa existe, o que 
ela faz, o que ela sabe fazer.

 ˃ Comercial - compra, venda e troca de mercado-
rias e serviços.

 ˃ Financeira - aplicação dos recursos com o 
objetivo de aumentar a riqueza da empresa.

 ˃ Contábil - fiscalizar e controlar os atos da empresa 
(balanços, relatórios, inventários, etc).

 ˃ Segurança - manutenção e segurança dos operá-
rios e do patrimônio da empresa.

 ˃ Administrativa - responsável pelo controle e ope-
racionalização das demais.

 → Além disso, Fayol determinou também as seguin-
tes Funções Administrativas: 

 ˃ Prever - estabelece os objetivos da empresa, es-
pecificando a forma como eles serão alcançados. 
Parte de uma sondagem do futuro, desenvol-
vendo um plano de ações para atingir as metas 
traçadas. É a primeira das funções, já que servirá 
de base diretora à operacionalização das outras 
funções; ou seja, ter visão de futuro, prever acon-
tecimentos futuros que pudessem interferir nos 
interesses da organização.

 ˃ Organizar - é a forma de coordenar todos os 
recursos da empresa, sejam humanos, financei-
ros ou materiais, alocando-os da melhor forma 
segundo o planejamento estabelecido; ou seja, 
por em ordem.

 ˃ Comandar - faz com que os subordinados 
executem o que deve ser feito; pressupõe que as 
relações hierárquicas estejam claramente defini-
das, ou seja, que a forma como administradores 
e subordinados se influenciam esteja explícita, 
assim como o grau de participação e colaboração 
de cada um para a realização dos objetivos defini-
dos; fazer com que as coisas sejam executadas de 
acordo com o que foi decidido.

 ˃ Coordenar - a implantação de qualquer plane-
jamento seria inviável sem a coordenação das 




