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A pesquisa mostra a evolução da administração, mostrando seus problemas e suas 

perspectivas ao longo do tempo. A importância de uma boa administração passa por boas 

teorias e bons caminhos a serem seguidos e a administração busca a eficiência e a eficácia. 

As pessoas são o ponto chave para se atingir um objetivo concreto, passando por etapas e 

atingindo metas. A figura do administrador é essencial para uma boa gestão. 

 
 
1 Administração 

 
Administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar os 

objetivos tanto da organização quanto de seus membros. 

Existem três aspectos chaves que devem ser apontados nesta definição: 

1. Dá maior ênfase ao elemento humano na organização. Focaliza a atenção nos 

resultados a serem alcançados, isto é,nos objetivos em vez de nas atividades. 

2. Incluiu o conceito de que a realização dos objetivos pessoais de seus membros deve 

ser integrada à realização dos objetivos organizacionais. 

3. Administração é administrar a ação através das pessoas com objetivo bem definido 

Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a 

fim de alcançar objetivos. 

A administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e 

utilização de recursos. 

Recursos: 

 Pessoas  

 Informação e conhecimento  

 Espaço  

 Tempo  

 Dinheiro 

 Instalações 

 

Decisões: 

 Planejamento 

 Organização 



 Direção ou coordenação 

 Controle 

 
1.1 TIPOS DE HABILIDADES DO ADMINISTRADOR 

Há pelo menos três tipos de habilidades necessárias para que o administrador possa 

executar eficazmente o processo administrativo: a habilidade técnica, a humana e a 

conceitual. 

 Habilidade técnica: consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e 

equipamentos necessários para a realização de suas tarefas específicas, 

através de sua instrução, experiência e educação. 

 Habilidade humana: consiste na capacidade e no discernimento para 

trabalhar com pessoas, compreender suas atitudes e motivações e aplicar 

uma liderança eficaz. 

 Habilidade conceitual: consiste na habilidade para compreender as 

complexidades da organização global e o ajustamento do comportamento da 

pessoa dentro da organização. Esta habilidade permite que a pessoa se 

comporte de acordo com os objetivos da organização total e não apenas de 

acordo com os objetivos e as necessidades de seu grupo imediato. A 

adequada combinação dessas habilidades varia à medida que um indivíduo 

sobe na escala hierárquica, de posições de supervisão a posições de alta 

direção. 

 
FIGURA 1 

Fonte: http://administrandooadm.blogspot.com.br/2010/05/niveis-administrativoshabilidades.html, acesso em 
14.07.2013. 

 

http://administrandooadm.blogspot.com.br/2010/05/niveis-administrativoshabilidades.html


Na policia militar segue esse mesmo esquema, tenentes no nível operacional, 

capitães no nível intermediário e majores, tenente-coronéis e coronéis no nível institucional. 

 

 
2 Escolas e Abordagens 

 

As teorias da administração podem ser divididas em várias correntes ou abordagens. 

Cada abordagem representa uma maneira específica de encarar a tarefa e as 

características do trabalho de administração. 

A teoria geral da administração começou com a ênfase nas tarefas, com a 

administração científica de Taylor. 

A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase na estrutura com a teoria 

clássica de Fayol e com a teoria burocrática de Max Weber, seguindo-se mais tarde a teoria 

estruturalista. 

A reação humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, por meio da teoria 

comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente 

surgiu com a Teoria dos Sistemas, sendo completada pela teoria da contingência. Esta, 

posteriormente, desenvolveu a ênfase na tecnologia. 

Cada uma dessas cinco variáveis - tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e 

tecnologia, provocou a seu tempo uma diferente teoria administrativa, marcando um 

gradativo passo no desenvolvimento da TGA. Cada teoria administrativa procurou privilegiar 

ou enfatizar uma dessas cinco variáveis, omitindo ou relegando a um plano secundário 

todas as demais. 

 

2.1 ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Os pioneiros na abordagem clássica foram o americano, Frederick Winslow Taylor, 

que iniciou a administração científica e o europeu, Henri Fayol, que desenvolveu a Teoria 

Clássica. Partiram de pontos distintos com a preocupação de aumentar a eficiência na 

empresa. Seus postulados dominaram aproximadamente as quatro primeiras décadas do 

século XX no panorama administrativo das organizações, embora, não tenham entrado em 

contato e tenham partido de pontos de vistas diferentes, suas ideias constituem 

praticamente toda a base da abordagem clássica da administração. 

O Taylorismo ou Administração Científica é o modelo desenvolvido pelo engenheiro 

Taylor. Seu trabalho se deu no chão de fábrica junto ao operariado, voltado para a sua 

tarefa. Preocupou-se exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho do 

operário através do estudo dos tempos e movimentos (Motion-time Study). Taylor começou 

por baixo, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, 



decompondo seus movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e racionalizando-

os gradativamente. 

Taylor verificou que um operário médio produzia menos do que era potencialmente 

capaz com o equipamento disponível. Conclui-se que o operário não produzia mais, pois 

seu colega também não produzia. Daí surgiu a necessidade de criar condições de pagar 

mais ao operário que produz mais. 

Taylor iniciou o seu estudo observando o trabalho dos operários. Sua teoria seguiu 

um caminho de baixo para cima, e das partes para o todo; dando ênfase na tarefa. Para ele 

a administração tinha que ser tratada como ciência. 

Numa Segunda fase do trabalho de Taylor ele concluiu que a racionalização do trabalho do 

operário deveria ser acompanhado de uma estruturação geral da empresa. Esta empresa 

padecia de três tipos de problemas: 

1- vadiagem sistemática por parte dos operários, que vem da época imemorial e 

quase universalmente disseminado entre os trabalhadores. O sistema defeituoso de 

administração. Os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas. 

2- desconhecimento, pela gerência, das rotinas de trabalho e do tempo necessário 

para sua realização. 

3- falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho. 

Para sanar esses três problemas, idealizou o seu famoso sistema de Administração que 

denominou Scientific Management (Gerência Científica, Organização Cientifica no Trabalho 

e Organização Racional do Trabalho). Este trabalho é composto por 75% de análise e 25% 

de bom senso. 

Taylor via a necessidade premente de aplicar métodos científicos à administração, 

para garantir a consecução de seus objetivos de máxima produção a mínimo custo. Essa 

tentativa de substituir métodos 

empíricos e rudimentares pelos métodos científicos em todos os ofícios recebeu o nome de 

Organização Racional do Trabalho (ORT). 

Taylor pretendia definir princípios científicos para a administração das empresas. 

Tinha por objetivo resolver os problemas que resultam das relações entre os operários, 

como consequência modificam-se as relações humanas dentro da empresa, o bom operário 

não discute as ordens, nem as instruções, faz o que lhe mandam fazer. 

Os quatro princípios fundamentais da administração Científica são: 

1. Princípio do planejamento 

O Princípio do Planejamento é um dos quatro princípios da Administração Científica 

segundo Frederick Winslow Taylor. Consiste em substituir o critério individual do operário, a 

improvisação e o empirismo por métodos planejados e testados. 

2. Princípio da preparação dos trabalhadores 



O Princípio da preparação dos trabalhadores é um dos quatro princípios da Administração 

Científica segundo Frederick Winslow Taylor. 

Consiste em selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões, 

prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado, 

e em preparar máquinas e equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. 

Pressupõe o estudo das tarefas ou dos tempos e movimentos e a Lei da fadiga. 

3. Princípio do controle 

O Princípio de Controle é um dos quatro princípios da Administração Científica segundo 

Frederick Winslow Taylor. Consiste em controlar o trabalho para se certificar de que o 

mesmo está sendo executado de acordo com o método estabelecido e segundo o plano de 

produção. 

4. Princípio da execução 

O Princípio da Execução é um dos quatro princípios da Administração Científica segundo 

Frederick Winslow Taylor. Consiste em distribuir distintamente as atribuições e as 

responsabilidades para que a execução do trabalho seja o mais disciplinado possível. 

A Teoria Clássica da Administração foi idealizada por Henri Fayol. Sofreu críticas como a 

manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais e a excessiva 

unidade de comando e responsabilidade. Deve se considerar alguns tópicos: 

 Ênfase na estrutura que a organização deveria ter para ser eficiente. 

 Abordagem sintética, global e universal da empresa, abordagem anatômica e 

estrutural. 

 Proporcionalidade das funções administrativas - ao operário interessa excelente 

capacidade técnica, acima de qualquer outra; ao alto executivo, grande capacidade 

administrativa. 

  

2.2 FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 

  prever: visualizar o futuro e traçar o programa de ação; 

  organizar: constituir o duplo organismo material e social da empresa; 

  comandar: dirigir e orientar o pessoal; 

  coordenar: ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos; 

  controlar: verificar que tudo corra de acordo com o estabelecido. 



 
FIGURA 2 

 
 
2.3 TEORIA BUROCRÁTICA 
 

A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, 

isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima 

eficiência possível no alcance desses objetivos. 

Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, foi o criador da Sociologia da Burocracia. 

Seu principal livro, para o propósito deste estudo, é “A Ética Protestante e o Espírito de 

Capitalismo”. 

Max Weber afirma que o moderno sistema de produção, eminentemente racional e 

capitalista se originou da “ética protestante”: o trabalho árduo e o ascetismo proporcionando 

a poupança e reaplicação das rendas excedentes, em vez de seu dispêndio para o 

consumo. 

Weber notou que o capitalismo, a organização burocrática e a ciência moderna 

constituem três formas de racionalidade que surgiram a partir dessas mudanças religiosas 

ocorridas inicialmente em países protestantes. 

A Teoria da Burocracia surgiu na década de 1940, para suprir as críticas das teorias 

organizacionais existentes, especialmente a Teoria Clássica (excesso de mecanicismo) e a 

Teoria das Relações Humanas (sociológica e utópica em demasia). 

A origem da Burocracia data da antiguidade, como visto nos primórdios da administração, 

porém foi a partir da descoberta dos estudos de Max Weber, e com a tradução inglesa e a 

divulgação nos EUA desses estudos, que a administração e seus estudiosos, apropriaram-

se dos conceitos da teoria weberiana adaptando-a aos pressupostos organizacionais 

administrativos da época. 



As falhas práticas das teorias acima citadas, a necessidade de um modelo organizacional 

mais racional, o crescimento desordenado e a complexidade das empresas foram os fatos 

que mais contribuíram para o surgimento da Teoria da Burocracia. 

Popularmente a burocracia é vista como uma empresa, repartição ou organização onde o 

papelório se multiplica e se avoluma, impedindo as soluções rápidas e eficientes, 

funcionários apegados a regulamentos e rotinas, causando ineficiência à organização, 

porém essas atribuições não são próprias da teoria e sim de suas disfunções. 

Para Max Weber a burocracia é exatamente ao contrário, é a organização eficiente por 

excelência e para conseguir esta eficiência, a burocracia precisa detalhar antecipadamente 

e nos mínimos detalhes como as coisas devem acontecer. 

Para ele a burocracia não é um sistema social, mas um tipo de poder, por isso para 

entendê-la, ele procurou estudar os tipos de sociedade e os tipos de autoridade. 

Tipos de poder, conforme Weber: 

 Tradicional: onde predominam características patriarcais e patrimonialistas; 

 Carismático: predominam características místicas e personalísticas; há seguidores, 

devoção, autenticidade; 

 Legal ou burocrático: predominam normas impessoais e hierárquicas, como no 

exército, repartições públicas etc. 

Para conseguir eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas 

deverão ser feitas segundo Max Weber, a burocracia tem as características a seguir: 

 Caráter legal das normas e regulamentos 

 Caráter formal das comunicações 

 Caráter racional e divisão do trabalho 

 Impessoalidade nas relações 

 Hierarquia da autoridade 

 Rotinas e procedimentos padronizados 

 Competência técnica e Meritocracia 

 Especialização da Administração 

 Profissionalização dos participantes 

 Completa previsibilidade do funcionamento 

O tipo “ideal” de burocracia, segundo Weber, deve ter as seguintes dimensões principais: 

 Formalização 

 Divisão do trabalho 

 Principio da Hierarquia 

 Impessoalidade 

 Competência técnica 



 Separação entre propriedade e administração 

 Profissionalização do funcionário 

 

2.4 ABORDAGEM HUMANA E COMPORTAMENTAL 

 

A Teoria das Relações Humanas efetivamente surgiu com a Experiência de 

Hawthorne, desligando totalmente a preocupação anteriormente voltada para as tarefas e 

para a estrutura, para virá-la para a 

preocupação com as pessoas. Com as conclusões iniciais tomadas a partir da Experiência 

de Hawthorne, novas variáveis são acrescentadas ao já enriquecido dicionário da 

administração: 

 A integração social e comportamento social dos empregados; 

 As necessidades psicológicas e sociais e a atenção para novas formas de 

recompensa e sanções não materiais; 

 O estudo de grupos informais e da chamada organização formal; 

 O despertar para as relações humanas dentro das organizações; 

 A ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das 

pessoas; 

 A importância do conteúdo dos cargos e tarefas para as pessoas. 

A origem da Teoria das Relações Humanas são: 

1. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos 

conceitos rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica e adequando-a aos novos 

padrões de vida do povo americano. 

2. O desenvolvimento das chamadas ciências humanas, principalmente a psicologia e a 

sociologia. 

3. As ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da Psicologia Dinâmica de Kurt 

Lewin foram capitais para o humanismo na administração. 

4. As conclusões da Experiência em Hawthorne, desenvolvida entre 1927 e 1932, sob a 

coordenação de Elton Mayo.  

Decorrências da Teoria das Relações Humanas 

 A organização passa a ser considerada como um conjunto de seres humanos 

que carecem de motivação, incentivos e estímulos para produzirem. 

 Surgimento de novas terminologias na linguagem da administração, fatores 

intangíveis e subjetivos: 



Motivação: é a tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento 

visando a satisfação de uma ou mais necessidades. A compreensão da motivação do 

comportamento humano exige o conhecimento das necessidades humanas fundamentais. 

Necessidades ou motivos: são forças conscientes ou inconscientes que levam o indivíduo a 

um determinado comportamento. A motivação se refere ao comportamento que é causado 

por necessidades dentro do indivíduo e que é dirigido em direção aos objetivos que podem 

satisfazer essas necessidades (Fisiológicas; Psicológicas e de Auto-realização) 

Liderança: conduzir as pessoas rumo ao objetivo, utilizando a comunicação e as questões 

motivacionais. 

O administrador precisa conhecer a motivação humana e saber conduzir as pessoas, 

isto é, liderar. 

A Teoria Comportamental é um desdobramento da Teoria das Relações Humanas 

que era uma oposição acirrada à Teoria Clássica da Administração. A Teoria 

Comportamental surge com uma posição crítica a Teoria das Relações Humanas, rejeitando 

as concepções ingênuas e românticas, utilizando-a apenas como ponto de partida, 

propondo uma reformulação mais profunda de seus conceitos fundamentais.  

A Teoria Comportamental teve início em 1947 com o livro de Herbert A. Simon 

chamado Comportamento Administrativo, que trata-se de uma obra crítica a Teoria Clássica, 

com alguns reparos e correções da Teoria das Relações Humanas, ampliando assim, a 

visão e o conteúdo teórico da Administração da época. 

Dentre os principais autores da Teoria Comportamental da Administração, temos: 

Herbert Alexander Simon, o autor que deu o ponto de partida, Chester Bernard com a Teoria 

da cooperação, Douglas McGregor com a Teoria X e Y, Renis Likert com Sistemas de 

Administração, Chris Argyris e Abraham Maslow com a Teoria da Motivação, Frederick 

Herzberg com sua Teoria dos dois fatores e David McClelland. 

1. Hierarquia das necessidades de Maslow  

Este autor apresentou uma teoria da motivação, separando as necessidades 

humanas em níveis hierárquicos de acordo com a importância e a influência, visualizada em 

forma de uma pirâmide. Na base desta pirâmide encontram-se as necessidades mais baixas 

ao qual ele designou como necessidades fisiológicas. A seguir as necessidades de 

segurança caracterizada como condições de trabalho, salários, benefícios e estabilidade de 

emprego. Depois as necessidades sociais movidos pelas relações de amizade, interações 

com clientes e gerentes. As necessidades de estima, refere-se a responsabilidade por 

resultados, orgulho, reconhecimento e promoções. E por fim, as necessidades de auto-

realização que se trata do trabalho mais criativo e desafiante, com diversidade, autonomia e 

participação nas decisões organizacionais.  



Idalberto Chiavenato expressa sua posição em relação a teoria de Maslow da seguinte 

forma: “As pesquisas não confirmaram cientificamente a teoria de Maslow e algumas delas 

até mesmo a invalidaram. Contudo, sua teoria é bem estruturada e oferece um esquema 

orientador e útil para a atuação do administrador”. (2000, p.396)  

Para Maslow as necessidades dos seres humanos obedecem a uma escola de 

valores a serem transpostos. Isto significa que no momento em que o indivíduo realiza uma 

necessidade, surge outra em seu lugar, exigindo sempre que as pessoas busquem meios 

para satisfazê-la. Pouca ou nenhuma pessoa procurará reconhecimento pessoal e status se 

suas necessidades básicas estiverem insatisfeitas.  

No entanto, Maslow expõe que o comportamento motivado funciona como um canal 

pelo qual muitas necessidades fundamentais podem ser expressas ou satisfeitas, por isso, 

cabe ao administrador despertar em sua equipe a necessidade que impulsiona o indivíduo a 

realizar os objetivos específicos. 

2. Teoria dos dois Fatores de Herzberg  

Esta teoria de Frederick Herzberg explica o comportamento das pessoas em 

situação de trabalho. Para ele existem dois fatores que orientam o comportamento das 

pessoas: os fatores higiênicos ou extrínsecos definidos como salários, benefícios, tipos de 

chefia ou supervisão, condições físicas de trabalho, políticas e normas da empresa, clima 

organizacional, etc; e os fatores motivacionais ou intrínsecos que expressa o trabalho em si 

a realização, reconhecimento, responsabilidade e progresso profissional.  

Para proporcionar a motivação de forma contínua, o autor propõe o enriquecimento 

de tarefas ou de cargos, substituindo as tarefas simples e elementos do cargo por tarefas 

mais complexas para acompanhar o crescimento individual. O enriquecimento de tarefas 

provoca efeitos desejáveis como aumento da motivação, da produtividade, redução de faltas 

e atrasos, e de rotatividade de pessoal. Porém pode despertar ansiedade, sentimento de 

exploração quando a empresa não acompanha o enriquecimento de tarefas com o 

enriquecimento da remuneração, redução das relações interpessoais devido a maior 

concentração.  

Fazendo-se um paralelo com a hierarquia das necessidades de Maslow, poder-se-ia dizer 

que os fatores higiênicos seriam aqueles que procuram satisfazer as necessidades 

fisiológicas, de segurança e social. Os fatores motivadores seriam aqueles que procuram 

satisfazer as necessidades de estima e auto-realização. 

3. Teoria X e Teoria Y de McGregor  

A Teoria X e a Teoria Y de Douglas McGregor são dois estilos antagônicos de se 

administrar, ao qual ele expõe a seguinte posição:  

A Teoria X oferece à direção uma desculpa fácil para um desempenho organizacional 

ineficiente, que seria devido à natureza dos recursos humanos com o qual temos de 



trabalhar. Para a Teoria Y, ao contrário o problema está na direção. Se os empregados são 

preguiçosos (...) e não querem cooperar, a Teoria Y sugere que as causas se encontram 

nos métodos de organização e de controle empregado na Administração. (MCGREGOR, 

1980 p.53)  

A Teoria X refere-se a Teoria Clássica e a Teoria da Burocracia devido ao 

bitolamento da iniciativa individual, pouco espaço para a criatividade, rotina de trabalho, 

forçando as pessoas fazerem exatamente o que as organizações querem que elas façam 

independente de suas opiniões ou objetivos pessoais. Esta teoria apresenta-se de forma 

autocrática, considerando o homem como indolente e preguiçoso, irresponsável, 

egocêntrico, com resistência a mudanças e ausência de autocontrole e autodisciplina.  

Já a Teoria Y trata-se da moderna concepção de administração de acordo com a Teoria 

Comportamental, baseando-se em premissas atuais e sem preconceitos a respeito da 

natureza humana, abordando que as pessoas não tem desprazer em trabalhar, nem são 

resistentes às necessidades da empresa, com capacidades de assumir responsabilidades e 

alta capacidade de criatividade. Em consequência dessas observações da Teoria Y, 

desenvolve-se um estilo de administração aberto, dinâmico, democrático, participativo e 

baseado nos valores humano, criando oportunidades, liberando potenciais, removendo 

obstáculos, encorajando o crescimento individual e proporcionando orientação quanto aos 

objetivos. 

4. comportamentalismo e as organizações  

A teoria comportamental concebe a organização como um sistema de decisões em 

que a pessoa participa de forma racional e consciente, escolhendo e tomando decisões 

individuais a respeito de alternativas racionais de comportamento. Para a teoria 

comportamental não é somente o administrador quem toma as decisões, e sim todas as 

pessoas de todas as áreas e níveis hierárquicos, tornando-se um complexo sistema de 

decisões.  

A decisão envolve seis elementos a saber:  

 O tomador de decisão;  

 Objetivos pretendidos com as ações;  

 Preferências;  

 Estratégias que é o caminho a ser escolhido;  

 Situação que são aspectos do ambiente estando dentro ou não de seu controle;  

 Resultado que é a consequência de uma estratégia;  

Nem sempre o tomador de decisões tem condições de analisar todas as situações nem 

todas as alternativas, assim o comportamento administrativo não é otimizante, mas procura 

a maneira mais satisfatória entre as comparadas. 

 



2.5 ABORDAGEM SISTÊMICA 

 

Aspectos conceituais: 

A palavra sistema denota um conjunto de elementos interdependentes e interagentes 

ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado. Sistema é um 

conjunto de coisas ou combinações de coisas ou partes, formando um todo complexo ou 

unitário. (Chiavenato, 2000, p. 545) 

O Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, 

formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função (Oliveira, 

2002, p. 35). 

Sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem 

com objetivos comuns formando um todo, e onde cada um dos elementos componentes 

comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que 

as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Qualquer conjunto de 

partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as 

partes e o comportamento do todo sejam o foco de atenção (Alvarez, 1990, p. 17). 

ORIGENS DA TEORIA SISTÊMICA: 

De acordo com Chiavenato (2000) a TGS surgiu com trabalhos de biólogo alemão 

Ludwig Von Bertalanffy. A TGS não busca solucionar problemas ou tentar soluções praticas, 

mas produzir teorias e formulações conceituais para aplicações na realidade empírica. 

TIPOS DE SISTEMAS: 

Podem ser classificados quanto a sua constituição, podem ser físicos ou abstratos. 

Físicos: São compostos de equipamentos, de maquinaria e de coisas reais. Abstratos: São 

compostos de conceitos, filosofias, planos, hipóteses e idéias. Há uma complementaridade 

entre sistemas físicos e sistemas abstratos: os sistemas físicos precisam de um sistema 

abstrato para poder funcionar e desempenhar suas funções. A recíproca também é 

verdadeira. Também podem ser classificados quanto a sua natureza, os sistemas podem 

ser fechados ou abertos. 

Fechados: São sistemas que não apresentam intercambio com o meio ambiente que os 

circunda, pois são herméticos a qualquer influencia ambiental. Sendo assim os sistemas 

fechados não recebem influencia do ambiente e também não influenciam o ambiente. 

Abertos: São sistemas que apresentam relações de intercambio com o ambiente, através de 

entradas e saídas. Os sistemas abertos trocam matéria e energia regularmente com o meio 

ambiente. 

Características dos sistemas: 

O aspecto mais importante do conceito de sistema é a idéia de um conjunto de 

elementos interligados para formar um todo. O todo apresenta propriedades e 



características próprias que não são encontradas em nenhum dos elementos isolados. É o 

que chamamos de emergente sistêmico: uma propriedade ou característica que existe em 

seus elementos em particular. Todo sistema tem um ou alguns propósitos ou objetivos. As 

unidades ou elementos, bem como os relacionamentos, definem um arranjo que visa 

sempre um objetivo ou finalidade de alcançar. Todo sistema tem uma natureza orgânica, 

pela qual uma ação que produza mudanças em todas as suas outras unidades. Em outros 

termos, qualquer estimulação em qualquer unidade do sistema afetara todas as unidades 

devido ao relacionamento existente entre elas. O sistema sempre reagira globalmente a 

qualquer estimulo produzido em qualquer parte ou unidade. 

Parâmetros do sistema: 

Entrada ou insumos é a força ou impulso de arranque ou de partida do sistema que 

fornece o material ou energia ou informação para operação do sistema. Saída ou produto ou 

resultado ou transformador é o fenômeno que produz mudanças, ou seja, é o mecanismo de 

conversão de entradas e saídas. O processador caracteriza a ação dos sistemas e define-se 

pela totalidade dos elementos empenhados na produção de um resultado. Retroação, 

retroalimentação, retroinformação ou alimentação de retorno é a função de sistema que 

compara a saída com um critério ou padrão previamente estabelecido. A retroação tem por 

objetivo o controle, ou seja, o estado de um sistema sujeito a um monitor. Ambiente é o 

meio que envolve externamente o sistema. O sistema aberto recebe entradas do ambiente, 

processa-as e efetua saídas ao ambiente, de tal forma que existe entre ambos – sistemas e 

ambiente – uma constante interação. 

A organização como sistema aberto: 

O conceito de sistema aberto é perfeitamente aplicável à organização empresarial. A 

organização é um sistema criado pelo homem e mantém uma dinâmica com seu meio 

ambiente, sejam clientes, fornecedores, concorrentes entidades sindicais, órgãos 

governamentais e outros agentes externos. O sistema aberto “pode ser compreendido como 

um conjunto de partes em constante interação e interdependência, constituindo um todo 

sinérgico, orientado para determinados propósitos e em permanente relação de 

interdependência com o ambiente. A organização como um sistema aberto apresenta as 

seguintes características: Importação Transformação 

Exportação São ciclos de eventos que se repetem 

Modelos de organização conforme katz e kahn: 

Katz e Kahn desenvolveram um modelo de organização através da aplicação da 

Teoria dos Sistemas à teoria administrativa. No modelo proposto, a organização apresenta 

as características típicas de um sistema aberto. 

Característica do homem: 



A TS utiliza o conceito do “homem funcional”. O individuo comporta-se em um papel 

dentro das organizações inter-relacionando-se com os demais indivíduos como um sistema 

aberto. As organizações são sistemas de papeis, nas quais os indivíduos agem 

desempenhando papeis. 

 

2.6 ABORDAGENS CONTEPORÂNEAS 

 

A Teoria Administrativa tem pouco mais de cem anos. Ela representa um produto 

típico do século XX, e nesse período passou por grandes transformações ao longo de duas 

eras industriais que marcaram fortemente seus contornos. No novo milênio enfrenta um 

enorme turbulência da Era da Informação, com mudanças e incertezas sendo suas 

principais características. 

BENCHMARK 

Significa um padrão de excelência que deve ser identificado, conhecido, copiado e 

ultrapassado. Pode ser interno (de outro departamento, por exemplo) ou externo (uma 

empresa concorrente). O benchmark serve como guia de referência. 

 

2.6.1 EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO 

 

São equipes caracterizadas pela elevada participação das pessoas e pela busca de 

respostas rápidas e inovadoras às mudanças no ambiente de negócios e que permitem 

atender às crescentes demandas dos clientes. 

 

2.6.2 KAIZEN – MELHORIA CONTÍNUA 

 

Vem do japonês kai, que significa mudança e de zen, que significa bom. Kaizen é 

uma palavra que significa um processo de gestão e uma cultura de negócios e que passou a 

significar aprimoramento contínuo e gradual, implementado por meio do envolvimento ativo 

comprometimento de todos os membros da organização no que ele faz e na maneira como 

as coisas são feitas. 

O Kaizen é uma filosofia de contínuo melhoramento de todos os empregados da 

organização, de maneira que realizem suas tarefas um pouco melhor a cada dia. Fazer 

sempre melhor. 

 

2.6.3 QUALIDADE TOTAL 



1) Qualidade: é o atendimento das exigências do cliente; ou a adequação à finalidade 

ou uso; ou a conformidade com as exigências. O conceito de qualidade está 

intimamente ligado ao cliente, seja ele interno ou externo. 

2) Qualidade total: ou gerenciamento da qualidade total (Total Quality Management – 

TQM) é um conceito de controle que proporciona às pessoas, mais do que aos 

gerentes e dirigentes, a responsabilidade pelo alcance de padrões de qualidade. O 

tema central da qualidade total é bastante simples: a obrigação de alcançar 

qualidade está nas pessoas que a produzem. Em outros termos, os funcionários e 

não os gerentes são os responsáveis pelo alcance de elevados padrões de 

qualidade. 

3) Redução do tempo do ciclo de produção: significa uma simplificação dos ciclos de 

trabalho, eliminação de barreiras entre as etapas do trabalho e entre órgãos 

envolvidos para diminuir o tempo de produção. O Just-in-Time (JIT) é um exemplo. 

 

2.6.4 REENGENHARIA 

 

É o redesenho radical dos processos empresariais para cortar despesas, melhorar 

custos, qualidade e serviços e maximizar benefícios da TI, geralmente questionando o como 

e por que as coisas estão sendo feitas. 

  
 

3 Processo Administrativo 
 

As funções do administrador correspondem aos elementos da Administração que 

Fayol definira no seu tempo (prever, organizar, comandar, coordenar e controlar), mas com 

uma roupagem atualizada. Dentro da linha proposta por Fayol, os autores neo-clássicos 

adotam o processo administrativo como núcleo de sua teoria eclética e utilitarista. Cada 

autor, todavia, desvia-se dos demais por adotar funções administrativas ligeiramente 

diferentes. Quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas formam 

o processo administrativo. De um modo geral, aceita-se hoje o planejamento, a organização, 

a direção e o controle como as funções básicas do administrador.  

Essas quatro funções básicas: 

 Planejar 

 Organizar 

 Dirigir  

 Controlar  

As funções do administrador que formam o processo administrativo são mais do que 

uma seqüência cíclica, pois elas estão intimamente relacionadas em uma interação 



dinâmica. O processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo. Toda a literatura 

neoclássica se assenta no processo administrativo para explicar como as várias funções 

administrativas são desenvolvidas nas organizações. Na sequencia abordaremos cada uma 

das quatro funções administrativas. 

Planejamento 

As organizações não trabalham na base da improvisação. Tudo nelas é planejado 

antecipadamente. O planejamento é a primeira função administrativa, por servir de base 

para as demais funções. O planejamento é a função administrativa que define quais os 

objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se de um modelo teórico 

para a ação futura. Começa com a definição dos objetivos e detalha os planos para atingi-

los da melhor maneira possível. Planejar é definir os objetivos e escolher o melhor curso de 

ação para alcançá-los. O planejamento define onde se quer chegar, o que deve ser feito, 

quando, como e em que sequência. 

Planejamento estratégico: 

 É o planejamento mais amplo e abrange toda a organização. Suas 

características são: 

 É projetado no longo prazo e seus efeitos e consequências são estendidos para 

vários anos (em geral, cinco) pela frente. 

 Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

 É definido pela cúpula da organização (no nível institucional) e corresponde ao plano 

maior ao qual todos os demais estão subordinados. 

 Planejamento tático:  

É o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização. Suas 

características são: 

 É projetado para o médio prazo, geralmente para o exercício anual. 

 Envolve cada departamento, abrange seus recursos específicos e preocupa-se em 

atingir os objetivos departamentais. 

 É definido no nível intermediário, em cada departamento da empresa. 

Planejamento operacional: 

 É o planejamento que abrange cada tarefa ou atividade específica. Suas 

características são: 

 É projetado para o curto prazo, para o imediato. 

 Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de 

metas específicas. 

 É definido no nível operacional, para cada tarefa ou atividade. 



Organização 

A palavra organização pode assumir vários significados: 

Organização como uma entidade social:  

É a organização social dirigida para objetivos específicos e deliberadamente 

estruturada. A organização é uma entidade social porque é constituída por pessoas. É 

dirigida para objetivos porque é desenhada para alcançar resultados como gerar lucros 

(empresas em geral) ou proporcionar satisfação social (clubes) etc.  

É deliberadamente estruturada pelo fato de que o trabalho é dividido e seu 

desempenho é atribuído aos membros da organização. Nesse sentido, a palavra 

organização significa um empreendimento humano moldado intencionalmente para atingir 

determinados objetivos. Essa definição se aplica a todos os tipos de organizações, sejam 

elas lucrativas ou não, como empresas, bancos, financeiras, hospitais, clubes, igrejas etc. 

Dentro desse ponto de vista, a organização pode ser visualizada sob dois aspectos: 

Organização formal:  

É a organização baseada em uma divisão de trabalho racional que especializa 

órgãos e pessoas em determinadas atividades. É a organização planejada definida no 

organograma, sacramentada pela direção e comunicada a todos por meio dos manuais de 

organização. É a organização formalizada oficialmente. 

  Organização informal: 

É a organização que emerge espontânea e naturalmente entre os ocupantes 

de posições na organização formal e a partir dos relacionamentos humanos como 

ocupantes de cargos. Forma-se a partir das relações de amizade (ou de antagonismos) e do 

surgimento de grupos informais que não aparecem no organograma ou em qualquer outro 

documento formal. 

 

 3.1 ORGANIZAÇÃO COMO FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E PARTE INTEGRANTE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

  

Nesse sentido, organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os 

recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer suas atribuições e as 

relações entre eles. Trataremos aqui da organização sob o segundo ponto de vista, ou seja, 

a organização como a segunda função administrativa e que depende do planejamento, da 

direção e do controle para formar o processo administrativo. 

Assim, organizar consiste em: 

• determinar as atividades necessárias ao alcance dos objetivos planejados 

(especialização); 

• agrupar as atividades em uma estrutura lógica (departamentalização); 



• designar as atividades às pessoas específicas (cargos e tarefas). 

Abrangência da organização: 

A organização pode ser estruturada em três níveis diferentes: 

Organização em nível global:  

É a organização que abrange a empresa como uma totalidade. É o desenho 

organizacional que pode assumir três tipos: a organização linear, a organização funcional e 

a organização do tipo linha/staff. Os três tipos de organização serão estudados no próximo 

capítulo. 

  

Organização em nível das operações:  

  É a organização que focaliza cada tarefa, atividade ou operação. É o chamado 

desenho dos cargos ou tarefas. É feito por meio da descrição e análise dos cargos. 

Direção 

A direção constitui a terceira função administrativa e vem depois do planejamento e 

da organização. Definido o planejamento e estabelecida a organização, resta fazer as coisas 

andarem e acontecerem. Este é o papel da direção: acionar e dinamizar a empresa. A 

direção está relacionada à ação e tem a ver com as pessoas. Ela está diretamente 

relacionada à atuação sobre as pessoas. As pessoas precisam ser dinamizadas em seus 

cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançarem os resultados que delas 

se esperam. A função de direção se relaciona à maneira pela qual os objetivos devem ser 

alcançados por meio da atividade das pessoas que compõem a organização. A direção é a 

função administrativa que se refere às relações interpessoais dos administradores e seus 

subordinados. Para que o planejamento e a organização sejam eficazes, eles precisam ser 

dinamizados pela orientação a ser dada às pessoas por meio de uma adequada 

comunicação e habilidade de liderança e de motivação. 

Abrangência da direção 

Dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como 

executá-los em direção aos objetivos a atingir. Os diretores dirigem os gerentes, os gerentes 

dirigem os supervisores, e os supervisores dirigem os funcionários ou operários. A direção 

pode se dar em três níveis distintos: 

 

1. Direção em nível global. Abrange a organização como uma totalidade. É a direção 

propriamente dita. Cabe ao presidente da empresa e a cada diretor em sua 

respectiva área. Corresponde ao nível estratégico da organização. 

2. Direção em nível departamental. Abrange cada departamento ou unidade da 

organização. É a chamada gerência. Envolve o pessoal do meio do campo, isto é, do 

meio do organograma. 



Corresponde ao nível tático. 

3. Direção em nível operacional. Abrange cada grupo de pessoas ou de tarefas. É a 

chamada supervisão. Envolve o pessoal da base do organograma. Corresponde ao 

nível operacional da organização. 

Controle 

A palavra controle pode assumir vários significados em Administração, a saber: 

Controle como função restritiva e coercitiva: 

  Utilizado no sentido de coibir ou limitar certos tipos de desvios indesejáveis ou de 

comportamentos não-aceitos. Neste sentido, o controle apresenta um caráter negativo e 

limitativo, sendo muitas vezes interpretado como coerção, delimitação, inibição e 

manipulação. É o chamado controle social aplicado nas organizações e na sociedade para 

inibir o individualismo e a liberdade das pessoas. 

Controle como um sistema automático de regulação: 

Utilizado no sentido de manter automaticamente um grau constante de fluxo ou 

funcionamento de um sistema, como o controle automático de refinarias de petróleo, 

indústrias químicas de processamento contínuo e automático. O controle detecta desvios e 

proporciona automaticamente ação corretiva para voltar à normalidade. Quando algo está 

sob controle significa que está dentro do normal. 

Controle como função administrativo:.  

É o controle como parte do processo administrativo, como o planejamento, a 

organização e a direção. 

Fases do controle: 

O controle é um processo cíclico composto por quatro fases, a saber: 

 Estabelecimento de padrões ou critérios: 

   Os padrões representam o desempenho desejado. Os critérios representam normas 

que guiam as decisões. São balizamentos que proporcionam meios para se definir o que se 

deverá fazer e qual o desempenho ou resultado a ser aceito como normal ou desejável. São 

os objetivos que o controle deverá assegurar. Os padrões são expressos em tempo, 

dinheiro, qualidade, unidades físicas, custos ou de índices. A Administração Científica 

preocupou-se em desenvolver padrões, como o tempo padrão no estudo dos tempos e 

movimentos. Custo padrão, padrões de qualidade, padrões de volume de produção são 

exemplos de padrões ou critérios. 

Observação do desempenho: 

Para se controlar um desempenho deve-se pelo menos conhecer algo a respeito 

dele, O processo de controle atua no sentido de ajustar as operações a determinados 

padrões previamente estabelecidos e funciona de acordo com a informação que recebe. A 



observação ou verificação do desempenho ou do resultado busca obter informação precisa 

a respeito daquilo que está sendo controlado. 

Comparação do desempenho com o padrão estabelecido: 

  Toda atividade proporciona algum tipo de variação, erro ou desvio. Deve-se 

determinar os limites dentro dos quais essa variação será aceita como normal. Nem toda 

variação exige correções, mas apenas as que ultrapassam os limites da normalidade. O 

controle separa o que é excepcional para que a correção se concentre unicamente nas 

exceções ou nos desvios. Para tanto, o desempenho deve ser comparado ao padrão para 

verificar eventuais desvios. A comparação do desempenho com o padrão estabelecido é 

feita por meio de gráficos, relatórios, índices, porcentagens, medidas estatísticas etc. Esses 

meios de apresentação supõem técnicas à disposição do controle para que este tenha maior 

informação sobre aquilo a ser controlado. 

Ação corretiva: 

 O objetivo do controle é manter as operações dentro dos padrões definidos para que 

os objetivos sejam alcançados da melhor maneira. Variações, erros ou desvios devem ser 

corrigidos para que as operações sejam normalizadas. A ação corretiva visa fazer com que 

aquilo que é feito seja feito exatamente de acordo com o que se pretendia fazer. 

Abrangência do controle: 

Enquanto o planejamento abre o processo administrativo, o controle serve de 

fechamento. A abrangência do controle pode ser em nível global, departamental ou 

operacional, respectivamente, dentro dos planos estratégico, tático e operacional. 

 
 

4 Administrador 
 

4.1 SEGUNDO MINTZBERG HÁ TRÊS ASPECTOS BÁSICOS NO TRABALHO DE UM 

ADMINISTRADOR: 

 Decisões; 

 Relações humanas; 

 Processamento de informações. 

O trabalho dos administradores varia de acordo com o nível hierárquico, 

especialidade, tamanho da empresa, conjuntura econômica e outros fatores. Provavelmente, 

a personalidade e os valores do administrador influenciam a maneira como ele trabalha.O 

trabalho do administrador não consiste apenas em planejar, organizar, dirigir e controlar. 

Estas funções do processo administrativo diluem-se e combinam-se com o desempenho dos 

papéis, especialmente com os que envolvem a administração de recursos e tomadas de 

decisões. 

Os papéis do administrador podem ser: interpessoais, de informação e de decisão. 



Papéis interpessoais: 

Os papéis interpessoais abrangem as relações interpessoais dentro e fora da 

organização: figura de proa, líder e ligação. 

Figura de proa: 

  O administrador age como um símbolo e representante (relações publicas) da 

organização. O papel de figura de proa está presente em certo numero de tarefas. Nenhuma 

dessas tarefas envolve significativamente o processamento de informações ou tomada de 

decisões. 

Líder: 

 A liderança permeia todas as atividades do gerente. Sua importância seria 

subestimada se julgada apenas em termos das atividades gerenciais que estão estritamente 

relacionadas com a direção de pessoas. 

Ligação: 

O papel de ligação envolve a teia de relacionamento que o administrador deve 

manter, principalmente com seus pares. Nesses relacionamentos, ele vincula sua equipe 

com outras, a fim de fazer intercambio de recursos e informações que lhe permitam 

trabalhar. 

Papéis de Informação: 

Os papéis de informação estão relacionados com a obtenção e transmissão de 

informações, de dentro para fora da organização, e vice-versa. 

Monitor: 

No papel de monitor, o administrador recebe ou procura obter informações que lhe 

permitam entender o que se passa em sua organização e no meio ambiente. Este papel 

envolve a necessidade e a capacidade de lidar com uma grande variedade de fontes de 

informação, que vão desde a literatura técnica até a "rádio-peão". 

Disseminador: 

O papel de monitor tem complemento da disseminação da informação externa para 

dentro da organização e da informação interna de um subordinado para outro. 

Porta-voz: 

Enquanto a papel de disseminador está relacionado com a transmissão de fora para 

dentro, o papel de porta-voz envolve o inverso, a transmissão de informação de dentro para 

o meio ambiente da organização. 

Papéis de decisão: 

Os papéis de decisão envolvem a resolução de problemas e a tomada de decisões, 

relacionadas com novos empreendimentos, distúrbios, alocação de recursos e negociações 

com representantes de outras organizações. 

Entrepreneur: 



Como entrepreneur (empreendedor), o administrador é iniciador e planejador da 

maior parte das mudanças controladas em sua organização. São as mudanças desejadas 

pelo próprio administrador que pode incluir melhoramentos na organização e a identificação 

e aproveitamento de oportunidades de novos negócios, entre outras iniciativas. 

Controlador de distúrbios: 

Os distúrbios, ao contrario das mudanças controladas, são aquelas situações que 

estão parcialmente fora do controle do administrador, tais como eventos imprevistos, as 

crises ou os conflitos. Para líder com estas situações, o administrador desempenha o papel 

de controlador de distúrbios. 

Administrador de recursos: 

Segundo Mintzberger, a alocação de recursos é o coração do sistema de formulação 

de estratégias de uma organização. O papel de administrar recursos, que é inerente à 

autoridade formal, está presente em praticamente qualquer decisão que o gerente tome. A 

administração (alocação) de recursos compreende três elementos essenciais – administrar o 

próprio tempo, programar o trabalho alheio e autorizar decisões tomadas por terceiros. 

Negociador: 

De vez em quando, a organização envolve-se em negociações que fogem da rotina, 

com outras organizações ou indivíduos. Freqüentemente, é o gerente quem lidera os 

representantes de sua organização nessas negociações, que podem lidar com sindicatos, 

clientes, credores ou empregados individuais, entre outras possibilidades. 

O desempenho dos papéis propostos por Mintzberg parece depender do nível 

hierárquico do administrador. Para os administradores de nível mais alto, os papéis de 

disseminador, figura de proa, negociador, ligação e porta-voz parecem ser mais importante 

em todos os níveis. A especialidade do administrador também influencia o desempenho dos 

papéis. Os papéis interpessoais são mais importantes na área de vendas, enquanto os 

papéis de informação predominam na área de finanças. 

4.2 HABILIDADES NECESSÁRIAS AOS ADMINISTRADORES, VISÃO DE KATZ: 

Robert L. Katz, professor e executivo de empresa, identificou três tipos básicos de 

habilidades que os administradores precisam ter: Técnica, Humana e Conceitual. Todo 

administrador precisa das três (em proporções diferentes, dependendo do nível hierárquico): 

Habilidade Técnica: é a capacidade de usar procedimentos, técnicas e conhecimentos de 

um campo de especialização. 

Habilidade Humana: é a capacidade de trabalhar com outras pessoas, de entendê-las e 

motivá-las. 

Habilidade Conceitual: é a capacidade de coordenar e integrar todos os interesses e 

atividade de um organização. Implica ver a organização como um todo, compreendendo 

como suas partes dependem umas das outras e prevendo como uma mudança em qualquer 



das partes afetara o todo (visão sistêmica). 

 

 

Conclusão 
 

Diante de tudo que foi exposto é de grande relevância o estudo, por meio do administrador 

público, de modelos que surgiram e tiveram êxito na sua aplicação. Uma atuação harmônica entre as 

decisões ( planejamento, organização, direção e controle) associado aos recursos existentes( 

pessoas, informação, espaço, tempo, dinheiro e instalações) podem trazer uma mudança crucial na 

administração pública. Modelos como o Fordismo e o Toyotismo que foram marcas em suas épocas 

tiveram suas bases excelentes lideres que conseguiram assimilar bem a temática da administração. 

A incorporação desses métodos na administração pública poderia gerar grandes ganhos as 

instituições, diminuindo a burocracia do serviço público e aumentando a eficiência e a eficácia do 

serviço prestado. 
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