
Teorias da Administração

Prof. Daciane de O. Silva
Blog: www.daciane.wordpress.com



Teorias da administração

 Como surgiu as teorias e os processos
administrativos?

 Quais as principais contribuições de cada
teoria?

 Quais as principais críticas de cada teoria?

 Estas perguntas serão respondidas ao longo
das aulas...



Como surgiu as teorias da administração?

 Até o século XVIII, o trabalho era artesanal.
Cada artesão juntamente com sua família tinha
a habilidade de fabricar seus produtos e todos
sabiam e o faziam sozinhos todo o processo.

 Com a revolução industrial, caracterizada pela
invenção da máquina a vapor e depois da
eletricidade desenvolveu-se novas formas de
organização capitalista. Assim, promoveu-se
uma transferência da habilidade do artesão para
a máquina que produz com maior rapidez, maior
qualidade e menores custos.



Como surgiu as teorias da administração?

 A Rev. Industrial trouxe:
 O aparecimento das fábricas e das empresas

industriais;
 O crescimento das cidades;
 Início do marxismo em função da exploração

capitalista;
 Surgimento dos sindicatos a partir de séc.

XIX;
 CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

COMO ÁREA DO CONHECIMENTO.
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Figura 1: Desdobramento da abordagem clássica



Consequências geradas pela Revolução Industrial

 PROBLEMA: Crescimento acelerado e desorganizado
das empresas.

 RESOLUÇÃO: Surgimento de condições iniciais de
planejamento da produção, reduzindo a improvisação.

 PROBLEMA: A necessidade de aumentar a eficiência e
a competência das organizações, devido a crescente
concorrência.

 RESOLUÇÃO: Surge a produção em massa e a divisão
de trabalho entre aqueles que pensam (gerentes) e os
executam(trabalhadores).



A busca da ciência da Administração

O panorama industrial do início do século XX 
tinha todas as características e elementos 
para inspirar a ciência da Administração: 

muitas empresas, tamanhos diferentes, baixo 
rendimento, desperdício, intensa concorrência, 

alto volume de perdas.



Administração Científica- Taylor
 Foco no chão de fábrica;
 Eliminação do desperdício e perdas, elevando assim a

produtividade;
 O empirismo deve ceder lugar para a ciência- o estudo

das organizações;
 Estudo dos tempos e movimentos- divisão e subdivisão de

todos os movimentos necessários para execução de uma
tarefa

 Estudo da fadiga humana
 Divisão do trabalho- cada operário passou a ser

especializado na execução de uma única tarefa
 Desenho de cargos e tarefas
 Padronização de métodos e processos de trabalho
 Incentivos salariais e prêmios de produção
 Conceito de homo economicus



Abordagem clássica: Escola Clássica – Fayol

 Ênfase na estrutura organizacional para
atingimento da eficiência

 Criou as funções básicas da empresa:
 Alguns princípios: autoridade e

responsabilidade; unidade de comando
 Defendia a necessidade de um ensino

organizado e metódico para formar
administradores

 Divisão do trabalho no nível dos
departamentos, divisões, seções e unidades
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Abordagem neoclássica: Teoria Neoclássica ou Escola do 
processo administrativo

 Ênfase nos princípios da administração. Os
princípios (planejar, organizar, dirigir e controlar)
são guias para a ação nos diversos contextos
organizacionais agindo ciclicamente.



Abordagem Neoclássica - Teoria Neoclássica ou Escola
do processo administrativo

 Foco na eficiência e eficácia, simultaneamente.
Eficiência: significa fazer um trabalho sem erros e
de qualidade

 Eficácia: fazer um trabalho de qualidade e que
atinja os objetivos previamente definidos.

 Princípios básicos fundamentais da organização
formal: divisão do trabalho, especialização,
hierarquia e amplitude administrativa



Teoria Neoclássica ou Escola do processo administrativo

 Princípios básicos fundamentais da organização formal:
divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude
administrativa.

 Como consequência da divisão do trabalho surge:
 A especialização: cada cargo passa a ter tarefas específicas
 A hierarquia: várias funções imposta pela especialização

requer supervisão. exige o desdobramento da função de
comando, ou seja, a autoridade passa a ser fragmentada para
dar conta deste novo formato.

 Junto com as funções surgem as respectivas
responsabilidades, a delegação e a amplitude
administrativa(AA)

 Ainda na AA discute-se a centralização e a descentralização. O
primeiro refere-se que a autoridade está próximo ao topo da
organização e no segundo as decisões estão pulverizadas.



Decorrências da Teoria Neoclássica

 Como a divisão do trabalho é uma realidade sem volta e
para dar suporte a este novo formato, a teoria neoclássica
criou dentre outros, a departamentalização.



Abordagem humanística: Teoria das Relações 
Humanas

 O foco sai da tarefa e passa a ser às pessoas
 O foco sai da eficiência e passa pela cooperação
 Surge com as conclusões da experiência de

Hawthorne em uma fábrica que evidenciou através de
pesquisas que:

1. O nível de produção é resultante da integração
social;

2. A existência de grupos informais;
3. Os elementos emocionais não planejados do

comportamento humano devem ser avaliados;
4. O ser humano é motivado pela necessidade de

“estar junto”, “de ser reconhecido”,de receber
adequada comunicação.



Abordagem estruturalista- modelo burocrático

 Por que surgiu o modelo burocrático?
 Em face às fragilidades na abordagem dos problemas

organizacionais da teoria clássica e da teoria das relações
humanas.

 Max Weber é sociólogo e o precursor deste modelo que
pregava a explicação dos fatos administrativos,
derrubando dos padrões estabelecidos como dogmas de
conduta para o administrador.

 Características: hierarquia de autoridade, sistema de
regras e regulamentos, impessoalidade nos
relacionamentos entre as pessoas e seleção e promoção
baseadas na competência técnica.

 Homem organizacional –isolado que reage como
ocupante de cargo ou de posição hierárquica



Abordagem estruturalista- modelo burocrático

 Autoridade: autoridade significa a probabilidade de que um
comando ou ordem específico seja obedecido. Representa o
poder oficializado. Autoridade representa poder.

 Tipos de autoridade:
 Tradicional: ocorre nos casos onde os subordinados aceitam as

ordens dos superiores como justificadas, porque essa sempre
foi a maneira pela qual as coisas foram feitas.(NÃO É
RACIONAL)

 Carismática: significa quando os subordinados aceitam as
ordens do superior como justificadas, por causa da influência
da personalidade e liderança. .(NÃO É RACIONAL)

 Legal, racional ou burocrática: a obediência não é devida a
alguma pessoa em si, mas ao conjunto de regras previamente
definidos. .(RACIONAL)



Limitações do modelo burocrático

 Weber desprezou a organização informal no tipo ideal de
burocracia;

 O conflito interno na organização é considerado
indesejável;

 O modelo burocrático é o terceiro pilar da teoria
tradicional;

 Ao contrário das teorias clássica e neoclássica que trata
apenas das organizações industriais, o modelo
burocrático abrange todo tipo de organização seja ela,
social ou econômica.



Abordagem estruturalista- teoria estruturalista
 Significa um desdobramento da teoria da burocracia e

uma leve aproximação a teoria das Relações Humanas.
Representa uma visão crítica da organização formal;

 Inspira-se na abordagem de Weber e até certo ponto de
Marx- a necessidade de enxergar a organização como
uma unidade social complexa onde interagem grupos
sociais;

 Caracteriza-se pelo homem organizacional- que
desempenha diferentes papeis em várias organizações.
Daí seu caráter competitivo e cooperativo;

 Abrange tanto a organização formal como a informal;
 Engloba tanto as recompensas salariais como as sociais.



Abordagem estruturalista- teoria estruturalista
 Abordagem múltipla- modelo racional e modelo natural:
 RACIONAL: tudo na organização está sujeito ao controle

e funciona como um sistema fechado
 NATURAL: pressupõe que a organização é um sistema

aberto e não pode ser abordado sob o aspecto de
completa certeza e pelo controle.

 Análise intra e interorganizacional: cada organização
interage internamente com cada setor e também com o
seu ambiente externo e com as demais organizações nele
contidas.

 É uma teoria em transição em direção a teoria de
sistemas. O todo (estrutura) é maior do que a simples
soma das partes.



Abordagem estruturalista- teoria estruturalista

 O homem organizacional- ser social que desempenha
várias tarefas na organização, flexível, tolerante às
frustrações e com permanente desejo de realização;

 Envolve as recompensas salariais, materiais, sociais e
simbólicas;

 Engloba todos os tipos de organização;

 Os conflitos são elementos geradores de mudança e
inovação para a organização.



Abordagem comportamental- teoria comportamental ou 
behaviorista

 Fortemente influenciada pela psicologia e pela teoria das
relações humanas, mas rejeita suas concepções
românticas e ingênuas;

 Estuda o ser humano individualmente partindo da análise
das necessidades que o deixa satisfeito e insatisfeito - a
motivação humana- Maslow.



Abordagem comportamental- teoria comportamental ou 
behaviorista

 Teoria do dois fatores de Herzberg- tem o objetivo de explicar o
comportamento das pessoas em situação de trabalho. Existem
dois:

 Fatores higiênicos ou extrínsecos: localiza no ambiente da
organização e portanto estão fora do controle das pessoas. Ex:
salários, tipo de chefia, condições físicas do trabalho, clima
organizacional. Estes fatores evitam a insatisfação. A
INSATISFAÇÃO NO CARGO DEPENDE DOS FATORES
HIGIÊNICOS.

 Fatores motivacionais ou intrínsecos: estão relacionados com
as atividades desempenhadas pelo indivíduo e por isso, ele
tem o controle. Ex: reconhecimento, progresso profissional,
autorealização. Estes fatores promovem a satisfação. A
SATISFAÇÃO NO CARGO DEPENDE DOS FATORES
MOTIVACIONAIS.



Abordagem comportamental- teoria comportamental ou 
behaviorista

 Teoria X e teoria Y- Mc Gregor: compara dois estilos opostos e
antagônicos de administrar: de um lado, um estilo baseado na
teoria mecanicista(TEORIA X) e de outro, às concepções
modernas do comportamento humano (TEORIA Y).



Abordagem comportamental- teoria comportamental ou 
behaviorista

 Likert- estilos de liderança- as organizações estão precisando
com urgência de líderes transformadores. Ele abordou 4 estilos de
liderança:

 Autoritário explorador- típico da gerência baseada na punição e
no medo

 Autoritário benevolente- gerência baseada na hierarquia
 Consultivo- gerência que pende mais para o lado participativo do

que o impositivo. A opinião e os pontos de vista são ouvidos.
 Participativo- os grupos de trabalho são responsáveis pelo

processo decisório.



Abordagem comportamental- teoria do desenvolvimento 
organizacional (DO)

 É o desdobramento da teoria comportamental em direção à
abordagem sistêmica;

 Constante e rápida mutação do ambiente influenciam
diretamente o desenvolvimento e êxito das organizações

 Necessidade de contínua adaptação- a adaptação é condição
sine qua non (sem o qual não pode ser) para sobrevivência em
ambiente de mudança;

 Desenvolvimento de equipes- persegue a mudança de cultura
e não apenas a mudança de pessoas;

 Solução de problemas- focaliza os problemas reais e não os
artificiais, promovendo o aumento da eficácia organizacional.





Abordagem sistêmica

 Em 1950, o biólogo Bertalanffy elaborou uma teoria que transcende os
problemas exclusivos de cada ciência de modo que as descobertas efetuadas
em cada uma pudessem ser utilizadas pelas demais;

 Esta abordagem foca na tecnologia e administração; teoria matemática da
administração e teoria de sistemas.

 A teoria matemática contempla os esforços em tomada de decisão considerando
os problemas como programados e os não programados.

Tipos de 
decisão

Tradicionais Modernas

Programadas Rotina(procedim
ento 
padronizado de 
ação

Modelos 
matemáticos
Simulação
Processamento
de dados
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Julgamento,
intuição e 
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Técnicas
heurísticas de 
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Abordagem sistêmica

ABORDAGEM
CLÁSSICA

ABORDAGEM 
SISTÊMICA
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Pensamento 
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Pensamento 
sintético
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 Reducionismo - é o princípio que prega que todas as coisas
podem ser recompostas e reduzidas;

 Expansionismo - é o princípio que sustenta que todo fenômeno é
parte de um fenômeno maior;

 P. analítico - separar as coisas para entender o todo;
 P. sintético - juntar as coisas para entender o todo;
 Mecanicismo - o meio ambiente era subtraído na explicação das

causas de um fenômeno;
 Teleologia - o meio ambiente era considerado na explicação das

causas de um fenômeno.



 Schein propõe alguns aspectos da teoria sistêmica ao conceito
de organização:

 A organização é um sistema aberto;
 A organização é um sistema com objetivos que envolvem

interações múltiplas com o meio ambiente.
 Características desta teoria:
 Probabilidade
 Abordagem dinâmica
 Adaptativa
 O homem funcional- mantém expectativa quanto ao papel dos

demais participantes e procura enviar aos outros as suas
expectativas de papel.

Teoria sistêmica



Teoria sistêmica



 Contingência significa algo incerto ou eventual. Não existe uma forma
única e melhor para organizar e alcançar objetivos variados, já que vive-
se em um ambiente variado.

 São as características ambientais que condicionam as características
organizacionais.

Abordagem contingencial

ORGANIZAÇÃO TRADICIONAL
Enfatiza a especialização e esquece-se do 
negócio

ORGANIZAÇÃO  MATRICIAL
Enfatiza o negócio e esquece da especialização das funções







 As ciências se relacionam e produziram profundas alterações na teoria
administrativa do século. XXI. Dentre elas: a teoria da relatividade, o
princípio da incerteza, teoria do caos, teoria da complexidade.

 A era da informação que exige das organizações: melhoria contínua,
qualidade total, reengenharia, benckmarking, equipes de alto
desempenho, gestão de projetos.

 A NOVA LÓGICA DAS ORGANIZAÇÕES: tendências
 Cadeias de comando mais curtas;
 Menos unidades de comando e mais equipes funcionais cruzadas
 Mais participação e emporwement
 Ênfase nas equipes de trabalho
 Inforestrutura- a nova arquitetura ligada por meio da TI
 Consolidação da economia do conhecimento
 Responsabilidade social
 Organizações de aprendizagem
 Gestão por competência

Novas abordagens da administração



“O maior risco é não correr 
nenhum risco”

Raul Garcia Bravo


