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Há certas circunstâncias que surgem na vida da gente
que proporcionam oportunidades raras para meditação e reflexão.
Esta é uma oportunidade preciosa.
Ao escrever esta página para dedicar mais u m livro a você,
quero aproveitar a oportunidade para realçar o carinho e o afeto,
o amor e a ternura que vão nesta simples dedicatória.
Pena que as palavras sejam tão áridas e insuficientes
para retratar a dimensão de certos sentimentos.

O

esde meus primeiros anos de atividade acadêmica, a dificuldade de
acesso do estudante de Administração a vasta e pujante literatura administrativa tem sido um dos problemas mais sérios COA&e me defronto. A alternativa de introduzir o estudante universitário na ieoria administrativa
dentro de um esquema concentrado em uma única abordagem ou escola teria
a vantagem de remover o obstáculo da vastidão bibliográfica, reduzindo a
amplitude do leque de obras a consultar, mas traria como decorrência a desvantagem de omitir-lhe toda a riqueza das múltiplas opções que as variadas
abordagens colocam à sua disposição, enriquecendo a gama de soluções e
abrindo caminho a criatividade típica daqueles que possuem uma visão ampla e multifacetada das coisas.
Assim, este livro não pretende apresentar uma nova teoria administrativa, mas apenas permitir uma tomada de contato com as diversas teorias da
Administração, suas características, possibilidades de aplicação, aspectos positivos e negativos, principais expoentes etc.
Este livro, quase um manual introdutório, quase uma antologia por sua
própria natureza, é destinado tanto aos estudantes de Administração como a
todos aqueles que necessitam de uma base conceitual e teórica indispensável
a prática administrativa.
Dizer que estamos em uma época de mudança e de instabilidade parece
até redundância ou afirmação prosaica. Contudo, o que importa é que, à medida que o ambiente se torna mais instável e turbulento - como é o que está
acontecendo no mundo de hoje -, maior a necessidade de opções diferentes
para a solução dos problemas e situações que se alteram e se diferenciam de
maneira crescentemente diversa. A medida que o profissional que se dedica à
Administração cresce e se desloca dos trabalhos meramente operacionais e
orientados para o campo da ação e da operação - em que utiliza as habilidades
práticas e concretas de como fazer e executar certas coisas de maneira correta
e eficiente - para atividades administrativas orientadas para o campo do diagnóstico e da decisão - em que utiliza suas habilidades conceituais de perceber e
de definir situações e equacionar estratégicas de ação adequadas e eficazes
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para aquelas situações - maior a necessidade de se fundamentar em conceitos, idéias, teorias e valores que lhe permitam a orientação e o balizamento de
seu comportamento, o qual obviamente influenciará poderosamente o comportamento de todos aqueles que trabalham sob sua direção e orientação.
Neste sentido, a Teoria Geral da Administração é uma disciplina eminentemente orientadora do comportamento profissional de Administração. Em
vez de se preocupar em ensinar a executar ou fazer coisas certas - o como - ela
busca ensinar o que deve ser feito em determinadas circunstâncias ou ambientes - o porquê. A TGA não visa formar profissional prático que sai da escola
pronto e acabado para executar tarefas, quaisquer que sejam as situações ou
circunstâncias que o envolvam. Pelo contrário, a TGA procura ensinar o futuro profissional a pensar e, sobretudo, a raciocinar a partir de uma bagagem de
conceitos e idéias que traz como ferramentas de trabalho. Aliás, o que diferencia o administrador de um simples executor de tarefas é o fato de que enquanto o segundo sabe fazer e executar coisas que aprendeu mecanicamente
(como desenhar organogramas e fluxogramas, compor orçamentos, operar
lançamentos e registros, montar previsões de vendas etc.), de maneira prática, concreta e imediatista, o primeiro sabe analisar e resolver situações problemáticas variadas e complexas, pois aprendeu a pensar, a raciocinar, a avaliar e a
ponderar em termos abstratos, estratégicos, conceituais e teóricos. Enquanto
o segundo é um mero agente de execução e de operação que segue ordens superiores, o primeiro é um agente de mudanças e de inovação, pois adquire habilidade
de perceber e diagnosticar situações que o segundo sequer imagina existirem. Quanto maior a mudança e a instabilidade, tanto maior a necessidade de
habilidades conceituais para proporcionar a inovação dentro das organizações.
Eis o papel da TGA: para que o administrador tenha condições pessoais
de sucesso em qualquer organização - independentemente do nível hierárquico ou da área de atuação profissional - além do seu know-how, precisa também e, principalmente, de habilidades pessoais de diagnóstico e de avaliação
situacional, para ajudá-lo a discernir o que fazer diante de situações diferentes e imprecisas. Nesse sentido, vale a pena lembrar a frase de Kurt Lewin de
que "nada é mais prático do que uma boa teoria". E embora teoria, a TGA é
terrivelmente instrumental. Ela fornece ao administrador a arma mais poderosa: sua habilidade conceitual.
Sinto-me feliz e altamente gratificado ao ver meu livro em mais outra
edição, após dezenas de reimpressões. Faço votos de que ele tenha utilidade
na formação dos administradores de hoje e de amanhã.

Idalberto Chiavenato
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1 . Abordagem Múltipla: Organização Formal e Informal
2. Abordagem Múltipla: Recompensas Materiais e Sociais
3. Abordagem Múltipla: Os Diferentes Enfoques da Organização
4. Abordagem Múltipla: Os Níveis da Organização
5. Abordagem Múltipla: A Diversidade de Organizações
6 . Abordagem Múltipla: Análise Interorganizacional
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Tipologia das Organizações
1. Tipologia de Etzioni
2. Tipologia de Blau e Scott
EXERC~CIO:
Como Focalizar mais Amplamente as Empresas
Objetivos Organizacionais
Ambiente Organizacional
1. Interdependência das Organizações com a Sociedade
Conjunto Organizacional
Conflitos Organizacionais
1. Conflito Entre a Autoridade do Especialista (Conhecimento)
e a Autoridade Administrativa (Hierarquia)
2. Dilemas da Organização Segundo Blau e Scott
3. Conflitos Entre Linha e Assessoria ("Staff")
EXERC~CIO:
O Conflito de Gerações
Sátiras a Organização
1. Lei de Parkinson
2. Princípio de Peter
3. Dramaturgia Administrativa de Thompson
4. Maquiavelismo nas Organizações
5. As Tiras de Dilbert
EXERC~CIO:
A Explicação de Albuquerque
Apreciação Crítica da Teoria Estruturalista
1 . Convergência de Várias Abordagens Divergentes
2. Ampliação da Abordagem
3. Dupla Tendência Teórica
4. Análise Organizacional Mais Ampla
5. Inadequação das Tipologias Organizacionais
6. Teoria de Crise
7. Teoria de Transição e de Mudança
CASO: A Virada da Goodyear
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossário Básico

Parte 7
ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRACAO
Capítulo 13 TEORIA COMPORTAMEMTAL DA
ADMIMISTRAÇÃO

XXI

Obietivos deste Capítulo
Origens da Teoria Comportamental
Novas Proposições Sobre a Motivação Humana
Hierarquia das Necessidades de Maslow
Teoria dos Dois Fatores de Herzberg
CASO: A Função do Consultor de Empresas
Estilos de Administração

Teoria X e Teoria Y
Sistemas de Administração
CASO: A Nova Presidência da Photon
Organização como Um Sistema Social Cooperativo
Processo Decisorial
A Organização como Um Sistema de Decisões
Teoria das Decisões
Etapas do Processo Decisorial
Decorrências da Teoria das Decisões
Homem Administrativo
Comportamento Organizacional
Teoria do Equilíbrio Organizacional
Tipos de Participantes
Teoria da Aceitação de Autoridade
Conflito Entre os Obietivos Organizacionais e os Obietivos
Individuais
CASO: As Relações de Intercâmbio de Maria José
Apreciação Crítica da Teoria Comportamental
1. Ênfase nas Pessoas
2. Abordagem mais Descritiva e Menos Prescritiva
3. Profunda Reformulação na Filosofia Administrativa
4. Dimensões Bipolares da Teoria Comportamental
5. A Relatividade das Teorias de Motivação
6. Influência das Ciências do Comportamento sobre a
Administração
7. A Organização Como um Sistema de Decisões
8. Análise Organizacional a Partir do Comportamento
9. Visão Tendenciosa
CASO: A Motivação que Leva a o Lucro
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências bibliográficas
Glossário Básico

Capítulo 14 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL (DO)
Obietivos Deste Capítulo
Origens do D O
As Mudanças e a Organização
a) Um Novo Conceito de Organização
b) Conceito de Cultura Organizacional
c) Conceito de Mudança
As Forças que Atuam no Processo de Mudança
d) Conceito de Desenvolvimento
e) Fases da Organização
f) Críticas às Estruturas Convencionais
CASO: A Revitalização da Organizações Pontes
O Que é Desenvolvimento Organizacional

a) Pressupostos Básicos do D O
b) As Características do D O
Objetivos do D O
CASO: Como Mudar a Compass?
O Processo de D O
Técnicas de D O
1 . Técnicas de Intervenção para Indivíduos
2. Técnicas de Intervençáo para Duas ou Mais Pessoas
3. Técnicas de Intervençáo Para Equipes ou Grupos
4. Técnicas de Intervençáo para Relações Intergrupais
5. Técnicas de Intervençáo para a Organização como Um Todo
CASO: O D O na Sernambetiba
Modelos de D O
a) Managerial Grid ou do Tipo Grid
b) Modelo de Lawrence e Lorsch
c) Teoria 3-D da Eficácia Gerencial de Reddin
CASO: A Continuação do D O na Sernambetiba
Apreciação Crítica do D O
1 . Aspecto Mágico do D O
2. Imprecisão no Campo do D O
3. Ênfase na Educação "Emocional"
4. Aplicações Distorcidas do D O
CASO: As Oportunidades na Andersen Consulting
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossário Básico

Parte 8
ABORDAGEM SISTEMICA DA ADMINISTRA(AO
Capítulo 15 CIBERNÉTICA E ADMINISTRAÇÁO

UII(

Obietivos Deste Capítulo
Origens da Cibernética
Principais Conceitos Da Cibernética
a) Conceito de Cibernética
b) Campo de Estudo da Cibernética: Os Sistemas
c) Representação dos Sistemas: Os Modelos
CASO: Sistema de Informações da QuimPaulista
Principais Conceitos de Sistemas
Conceito de Entrada (Input)
Conceito de Saída (Output)
Conceito de Caixa Negra (Black Box)
Conceito de Retroação (Feedback)
Conceito de Homeostasia
Conceito de Informação
CASO: Descentralização da rede de informações da Simposium

Conseqüências da Cibernética na Administração
1. Automação
CASO: A Intranet na Gama Associados
2. Informática
CASO: A Digital Equipment Corporation
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossário Básico

Capítulo 16 TEORIA MATEMÁTICA DA ADMINISTRAÇAO
Obietivos deste Capítulo
Origens da Teoria Matemática na Administração
Processo Decisorial
CASO: Os Estoques da CustomCar
Modelos Matemáticos em Administração
CASO: A Companhia Kapa de Cimento
Pesquisa Operacional
Técnicas de PO
1 . Teoria dos Jogos
2. Teoria das Filas
3. Teoria dos Grafos
4. Programação Linear
5. Programação Dinâmica
6. Probabilidade e Análise Estatística
CASO: O Dimensionamento de uma Agência de Turismo
Apreciação Crítica da Teoria Matemática
CASO: Produtividade ou Melhor Serviço ao Cliente?
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossário Básico

Capítulo 17 TEORIA DE SISTEMAS
Obietivos deste Capítulo
Origens da Teoria de Sistemas
Conceito de Sistemas
Características dos Sistemas
PAINEL: Vários Conceitos de Sistemas
Tipos de Sistemas
Parâmetros dos Sistemas
CASO: O Sistema Integrado da Centrum Express
O Sistema Aberto
A Organização como um Sistema Aberto
Características das Organizações como Sistemas Abertos
1. Comportamento Probabilístico e Não Determinístico

2. As Organizações como Partes de uma Sociedade Maior
e Constituída de Partes Menores
3. Interdependência das Partes
4. Homeostase ou "Estado Firme"
5. Fronteiras ou Limites
6. Modogênese
7. Resiliência
CASO: A Global Face
Modelos de Organização
Modelo de Katz e Kahn
Modelo Sociotécnico de Tavistock
CASO: A W. Monteiro
Apreciação Crítica da Teoria de Sistemas
1 . Confronto entre Teorias de Sistema Aberto e de Sistema Fechado
2. Características Bósicas da Análise Sistêmica
3. Caráter Integrativo e Abstrato da Teoria de Sistemas
4. O Efeito Sinérgico das Organizações como Sistemas Abertos
5. O "Homem Funcional"
6. Uma Nova Abordagem Organizacional
7. Ordem e Desordem
CASO: Wall-Mart
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossório Bósico

PARTE 9
ABORDAGEM COHTIHGEHCIAL DA ADMIHISTRYAO
Capítulo 18 TEORIA DA CONTINGÊNCIA

VI

Objetivos Deste Capítulo
Origens da Teoria da Contingência
1. Pesquisa de Chandler sobre Estratégia e Estrutura
2. Pesquisa de Burns e Stalker Sobre Organizaç8es
3. Pesquisa de Lawrence e Lorsch sobre o Ambiente
4. Pesquisa de Joan Woodward sobre a Tecnologia
CASO: O Foco Interno da BioVita
Ambiente
Mapeamento Ambiental
Seleção Ambiental
Percepção Ambiental
Consonância e Dissonância
Ambiente Geral
Tipologia de Ambientes
CASO: O Cenário de Operações da Amaralina Confecções
Tecnologia
Tipologia de Thompson

Impacto da Tecnologia
CASO: As Modernas Tecnologias do Banco Múltiplo
As Organizações e seus Níveis
O Arranio Organizacional
Novas Abordagens ao Desenho Organizacional
Adhocracia
Estrutura Matricial
Organização por Equipes
Abordagens em Redes
O Homem Complexo
Modelo Contingencial de Motivação.
Clima Organizacional
Teoria Contingencial da Liderança
CASO: O Novo Desenho Organizacional da Colméia
Apreciação Crítica da Teoria da Contingência
1. Relativismo em Administração
2. Bipolaridade Contínua
3. Ênfase no Ambiente
4. Ênfase na Tecnologia
5. Compatibilização Entre Abordagens de Sistema Fechado
e de Sistema Aberto
Caráter Eclético e Integrativo
CASO:O Fenômeno Xerox
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossário Básico

Parte 10

Y

Capítulo 19 PARA ONDE VAI A TGA?
Objetivos Deste Capítulo
A Era da Informação: Mudança e Incerteza
A Influência da Tecnologia da Informação
Os Desafios da Era da Informação
CASO: Em Busca da Excelência
As Soluções Emergentes
Melhoria Contínua
CASO: Os 14 Pontos de Deming para a Produtividade Gerencial
Qualidade Total
CASO: Os Dez Passos para a Qualidade
Reengenharia
CASO: A Reengenhoria da Casa de Flores
Benchmarking
Equipes de Alto Desempenho
A Nova Lógica das Organizações

CASO: A Amazon: Uma Empresa Virtual

O Que está Acontecendo
Teoria da Complexidade
Teoria do Caos
Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual
CASO: O Capital Intangível da Microsoft
Organizações que Aprendem
CASO: A Duke University
Conclusóes
CASO: A VA Linux Systems
CASO: Mudança.com
Questões
Resumo
Perguntas para Revisão e Discussão
Referências Bibliográficas
Glossário Bássico

TEORIA GERAL DA
ADMINISTRAÇAO

<

.:

O

mundo atual é uma sociedade institucionalizalia e composta de organizações. Todas as atividades voltadas para a produção de bens (produtos) ou para a prestação de serviços (atividades especializadas) são planejadas, coordenadas, dirigidas e controladas dentro de organizaçòes. Todas as
organizações são constituídas de pessoas e de recursos não-humanos (como
recursos físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos etc.). A
vida das pessoas depende das organizações e estas dependem do trabalho
daquelas. As pessoas nascem, crescem, aprendem, vivem, trabalham, se divertem, são tratadas e morrem dentro de organizações. As organizações são
extremamente heterogêneas e diversificadas, de tamanhos diferentes, de características diferentes, de estruturas diferentes, de objetivos diferentes. Existem organizações lucrativas (chamadas empresas) e organizações não-lucrativas (como o Exército, Igreja, serviços públicos, entidades filantrópicas, organizações não-governamentais etc.).A Teoria das Organizações (TO) é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo das organizações em
geral. Por seu tamanho e pela complexidade de suas operações, as organizações, ao atingirem um certo porte, precisam ser administradas e a sua administração requer todo um aparato de pessoas estratificadas em diversos níveis
hierárquicos que se ocupam de incumbências diferentes. A administração
nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização,
seja ela lucrativa ou não-lucrativa. A Administração trata do planejamento, da
organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades
diferenciadaspela divisão de trabalho que ocorram dentro de uma organiza-
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ção. Assim, a Administração é imprescindível para a existência, sobrevivência
e sucesso das organizações.Sem a Administração, as organizações jamais teriam
condições de existir e crescer. A Teoria Geral da Administração (TGA) é o campo
do conhecimento humano que se ocupa do estudo da Administração em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada, se nas organizaçóes lucrativas
(empresas) ou se nas organizações não-lucrativas. A TGA trata do estudo da
Administração das organizações.
A Administração revela-se nos dias de hoje como uma área do conhecimento humano impregnada de complexidades e de desafios. O profissional
que utiliza a Administração como meio de vida pode trabalhar nos mais variados níveis d e uma organização: desde o nível hierárquico de supervisão elementar até o nível de dirigente máximo da organização. Pode trabalhar nas
diversas especializações da Administração: seja a Administração da Produção
(dos bens ou dos serviços prestados pela organização), ou a Administração Financeira, ou a Administração de Recursos Humanos, ou a Administração Mercadológica, ou ainda a Administração Geral. Em cada nível e em cada especialização
da Administração, as situações são muito diversificadas. Por outro lado, as
organizações são muito diversificadas e diferenciadas. Não há duas organizações iguais, assim como não existem duas pessoas idênticas. Cada organização tem seus objetivos, seu ramo de atividade, seus dirigentes e seu pessoal,
seus problemas internos e externos, seu mercado, sua situação financeira, sua
tecnologia, seus recursos básicos, sua ideologia e política de negócios etc.
Em cada organização, o administrador soluciona problemas, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, desenvolve estratégias, efetua diagnósticos de situações etc., exclusivos daquela organização. Um administrador
bem-sucedido em uma organização pode não sê-10 em outra. Toda vez que
uma organização pretende admitir um executivo em seu quadro administrativo, os candidatos são submetidos a uma infinidade de testes e de entrevistas
que procuram investigar em profundidade seus conhecimentos, suas características de personalidade, seu passado profissional, sua formação escolar,
seus antecedentes morais, seu sucesso ou fracasso em determinadas atividades e outras coisas mais. Talvez até sua situação conjugal ou sua estabilidade
emocional. Isso porque o executivo dificilmente pode ser transferido de uma
organização para outra sem que algum problema d e adaptação deixe de
ocorrer. Mesmo que o executivo tenha profundos conhecimentos de Administração e apresente um invejável currículo profissional, ele não é julgado
pelo que sabe a respeito das funções que exerce em sua especialidade, mas
principalmente pela maneira como realiza seu trabalho e pelos resultados
que consegue obter dos recursos disponíveis. Levitt,' ao falar do "administrador profissional", lembra que, enquanto um químico ou um físico são considerados profissionais porque passaram em um teste de conhecimentos acerca de suas profissões, o mesmo não acontece com o administrador, cujo conhecimento é apenas um dos múltip!os aspectos na avaliação de sua capacitação profissional. Ele não é apenas analisado pelas organizacões por seus co2 nhecimentos tecnológicos d e Administracão, mas, principalmente, por seu
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modo de agir, suas atitudes, personalidade e filosofia de trabalho. Segundo
Levitt, a finalidade é verificar se essas qualidades se coadunam com os novos
padrões, com a situasão da empresa e o pessoal que vai trabalhar com ele,
pois não existe uma única maneira certa de um administrador agir ou de conduzir. Pelo contrário, existem várias maneiras de executar as tarefas nas empresas, em condisões específicas, por dirigentes de temperamentos diversos
e modos de agir próprios. Aliás, deve-se lembrar a lei de indeterminasão de
Heisenberg, pela qual o processo de se observar um fenômeno altera esse fenômeno. Se na Física a observasão dos átomos equivale a alterar a posisão e
velocidade destes, na administrasão de uma organizasão a presensa de um
profissional em uma determinada funsão afeta e modifica essa funsão, independentemente do que seja realizado. A presensa de outro profissional produziria outra alterasão. Além do mais, se a modificasão ocorre, a maneira de
agir deve ser e acaba sendo diferente.2
Existem três tipos de habilidades necessárias para que o administrador
possa trabalhar com sucesso: a habilidade técnica, a humana e a c~nceitual:~
Habilidade técnica: Consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas específicas, por meio da experiência e educasão. É muito importante para
o nível operacional.
i

Habilidade humana: Consiste na capacidade e facilidade para trabalhar
com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivagões e
liderar grupos de pessoas.
Habilidade conceitual: Consiste na capacidade de compreender a complexidade da organizasão como um todo e o ajustamento do comportamento de suas partes. Essa habilidade permite que a pessoa se
comporte de acordo com os objetivos da organizasão total e não apeNíveis Administrativos

Institucional

Habilidades Necesslrias

Alta
Direção

Gerência

Operacional

F I G U R A 1.1

Supervisão

H A B I L I D A D EASD M I N I S T R A T I V A S
N ~ V E I SD A

OREANIZAÇÁO.

NECESSÁRIAS

NOS

VÁRIOS
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nas de acordo com os objetivos e as necessidades de seu departamento ou grupo imediato. É muito importante para o nível institucional.

A combinação dessas habilidades é importante para o admini~trador.~
Na medida em que se sobe para os níveis mais elevados da organização,
diminui a necessidade de habilidades técnicas, enquanto aumenta a necessidade de habilidade conceitual. Os níveis inferiores requerem considerável habilidade técnica dos supervisores para lidar com os problemas operacionais e concretos da organização.
A TGA se propõe a desenvolver a habilidade conceitual, embora não deixe
de lado as habilidades humanas e técnicas. Em outros termos, se propõe a desenvolver a capacidade de pensar, definir situações organizacionais complexas,
diagnosticar e propor soluções.

Referências Bibliográficas
1. Theodore Levitt, "The Managerial Merry-go-round", Harvard Business Review, 1974.
Transcr.: "O Carrossel dos Administradores", Revista Expansão, 18 set. 1974, pp. 52-66.
2. Theodore Levitt, Revista Expansão, cit., p. 54.
3. Robert L. Katz, "Skills of an Effective Administrator", Haruard Business Review, jan. / fev.
1955, pp. 33-42.
4. Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard, Psicologia para Administradores de Empresas: A Utilização de Recursos Humanos, São Paulo, Ed. Pedagógica e Universitária, Rio de Janeiro,Fundacão Nacional de Material Escolar, 1976, p. 7.

Objetivos deste Capítulo
iDefinir

o que é Administração e o que é TGA.

iMostrar

a importância da Administração nos dias atuais e como
uma atividade imprescindível na condução da sociedade
moderna.

i

Explorar o conteúdo e obieto do estudo da Administração.

iProjetar

as perspectivas futuras da Administração e a crescente
complexidade de seu papel na sociedade moderna.

E
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m uma época de complexidades, mudanças e incertezas como a que atravessamos hoje, a Administração tomou-se uma das mais importantes áreas
da atividade humana. Vivemos em uma civilização na qual o esforço cooperativo do homem é a base fundamental da sociedade.\E a tarefa básica da
Administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e
eficaz. Seja nas indústrias, comércio, organizaçõesde serviços públicos, hospitais, universidades, instituiçõesmilitares ou em qualquer outra forma de empreendimento humano, a eficiência e eficácia com que as pessoas trabalham
em conjunto para conseguir objetivos comuns depende diretamente da capacidade daqueles que exercem função administrativa.,O avanço tecnológico e
o desenvolvimento do conhecimento humano, por si apenas, não produzem
efeitos se a qualidade da administração efetuada sobre os grupos organizados de pessoas não permitir uma aplicação efetiva dos recursos humanos e
materiais. A Administração, como veremos adiante, está sendo considerada a
principal chave para a solução dos mais graves problemas que atualmente
afligem o mundo moderno.
Peter Drucker,' autor neoclássico, afirma que não existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e sim países que sabem administrar a 5
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tecnologia e os recursos disponíveis e potenciais e países que ainda não o sabem. Em outros termos, existem países administrados e países subadministrados. O mesmo ocorre com as organizações.
O trabalho do administrador em qualquer organização - seja ele um supervisor de primeira linha ou o dirigente máximo da organização - é essencialmente o mesmo. Nesse sentido, não há uma distinção básica entre diretores,
gerentes, chefes ou supervisores, como administradores. Qualquer que seja a
posição ou o nível que ocupe, o administrador alcança reetados atravésda
efetiva cooperação dos ---.-tarefa de administrar se aplica a
qualquer tipo ou tamanho de organização, seja ela uma grande indústria,
uma cadeia de supermercados, uma escola, clube, hospital ou uma empresa
de consultoria. Toda oiganização, seja ela industrial ou prestadora de serviços, precisa ser administrada para akançar seus
-- objetivos com a maior
eficiência e economia de ação e de recursos. Devido a suas limitações físicas,
biológicas e psíquicas, as pessoas têm necessidade de cooperar com outras
pessoas para, em conjunto, alcançar objetivos. Quer sejam esses objetivos industriais, comerciais, militares, religiosos, caritativos ou educacionais, a=rdenação do esforço humano torna-se um problema essencialmente administrativo. Onde quer que a c_ooper&& de pessoas no intuito de alcançar um ou
o componente essencial
mais objetivos comuns se torne or~:anizad~formal,
e fundamental dessa associação é a ~ d m i n i s t r a ~-ã ao função de conseguir fazer as coisas por meio das pessoas, com os melhores resultado& Somente a
partir do momento em que as organizações alcançaram um certo tamanho e
complexidade é que a sua administração começou a apresentar dificuldades
e desafios até então intransponíveis para seus dirigentes. Foi nesse momento
que surgiu a necessidade de uma Teoria da Administração que permitisse oferecer aos dirigentes das organizações os modelos e estratégias adequados
para a solução de seus problemas empresariais.

subordina dos^

EXERCÍCIO: Habilidades do Administrador
Há dois anos, Márcia trabalha na Intertech, empresa que sempre oferece oportunidades de desenvolvimento para os seus funcionários. Em uma reunião da diretoria, Márcia ficou sabendo de sua futura promoção para o cargo de gerente do departamento financeiro da companhia. A primeira preocupaçao de Márcia foi: estou realmente preparada para assumir o novo cargo? Quais as habilidades que
deverei possuir para enfrentar os novos desafios da função? Como deverei ser
uma administradora competente?

Conteúdo e Objeto de Estudo da Administração

I

A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister
(subordinaçãoou obediência) e significa aquele que realiza uma função ibai-

xo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. No
entanto, a palavra administracão sofreu uma radical transformação em seu
significadi original. A tarefa da Administração é a de interpretar os objetivos
propostos pela organização 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 tais objetivos da maneira mais adequada à situação. Assim, a Administra~ãoé o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim dedcançg obietivos.
TABELA 1 . 1

AS

PRINCIPAIS TEORIAS

E SEUS

nas Tarefas

nas Pessoas

ADMINISTRATIVAS

PRINCIPAIS ENFOQUES.

TEORIAS ADMINISTRATIVAS

PRINCIPAIS ENFOQUES

Administração Científica

Racionalização do trabalho no nível /
operacional.

Teoria Clássica
Teoria Neoclássica

Organização formal.
Princípios gerais da Administração.
Funções do administrador.

Teoria da Burocracia

Organização formal burocrática.
Racionalidade organizacional.

Teoria Estruturalista

Múltipla abordagem:
Organização formal e informal.
Análise intm-organizacionale
análise interorganizacional.

Teoria das Relações Humanas

Organização informal.
Motivação, liderança, comunicações
e dinâmica de grupo.

Teoria do Comportamento
Organizacional

Estilos de Administração.
Teoria das decisões.
Integração dos obietivos
organizacionais e individuais.

Teoria do Desenvolvimento
Organizacional

Mudança organizacional planeiada.
Abordagem de sistema aberto.

Teoria Estruturalista

Análise intm-organizacionale
análise ambiental.
Abordagem de sistema aberto.

Teoria da Contingência

Análise ambiental (imperativo
ambiental).
Abordagem de sistema aberto.

Teoria da Contingência

Administração da tecnologia
(imperativo tecnoiógico).

no Ambiente

O significado e o conteúdo da Administração sofreram uma formidável
ampliaqão e aprofundamento através das diferentes teorias que abordaremos
neste livro. O conteúdo do estudo da Administraqão varia de acordo com a teoria ou escola considerada. Cada autor da Administração tende a abordar as variáveis e assuntos típicos da orientaqão teórica de sua escola ou teoria. Aliás,
uma das razões que nos levou a escrever este livro foi a necessidade de abordarmos as várias Teorias da Administração, seus respectivos assuntos e conteúdos. Com isso, pretendemos apresentar não especificamente a abordagem e o
conteúdo de uma única corrente em detrimento das demais, mas uma visão
ampla, comparativa e, sobretudo, crítica de cada teoria da Adrninistraqão.
A Teoria Geral da Administração comeqou com a ênfase nas tarefas (atividades executadas pelos operários em uma fábrica), através da Administração Científica de Taylor. A seguir, a preocupaqão básica passou para a ênfase na estrutura com a Teoria Clássica de Fayol e com a Teoria da Burocracia de Weber, seguindo-se mais tarde a Teoria Estruturalista. A reaqão humanística surgiu com a
ênfase nas pessoas, por meio da Teoria das Relações Humanas, mais tarde desenvolvida pela 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 privilegia ou enfatiza uma ou mais dessas cinco variáveis.
Anos

Teorias

1903

Administração Científica

1909

Teoria da Burocracia

1916

Teoria Clássica

1932

Teoria dos Relações Humanas

1947

Teoria Estruturalista

1951

Teoria dos Sistemas

1953

Abordagem Sociotécnica

1954

Teoria Neoclóssica

1957

Teorio Comportamentol

1962

Desenvolvimento Organizacional

1972
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Teoria da Contingência
D O

PENSAMENTO

ADMINISTRATIVO.

EXERCÍCIO:As Dificuldades de Roberto
Roberto é um excelente profissional, muito responsável e admirado por seus conhecimentos técnicos. Depois de diplomar-se em Administração, Roberto não parou mais de estudar e de tentar aplicar seus conhecimentos. Sabe melhor do que
ninguém equacionar os problemas e definir as melhores soluçóes. Sua dificuldade
maior é lidar com pessoas: não sabe explicar as coisas nem treinar ou argumentar,
tampouco tem paciência com os subordinados. Apesar de seu excelente preparo
técnico, Roberto não consegue progredir na empresa. Quer ser promovido a gerente de equipe, mas fica sempre na fila de espera. O que está acontecendo com
Roberto?

O Estado Atual da Teoria Geral da Administração
As rápidas pinceladas a respeito dos gradativos passos da TGA mostram o
efeito cumulativo e gradativamente abrangente das diversas teorias com
suas diferentes contribuiqões e diferentes e n f o q ~ e sTodas
.~
as teorias administrativas são válidas, embora cada qual valorize uma ou algumas das cinco
variáveis básicas. Na realidade, cada teoria administrativa surgiu como uma
resposta aos problemas empresariais mais relevantes de sua época. E, neste
caso, todas elas foram bem-sucedidas ao apresentarem soluqões específicas
para tais problemas. De certo modo, todas as teorias administrativas são aplicáveis às situa~õesatuais, e o administrador precisa conhecê-las bem para ter
à sua disposiqão um naipe de alternativas adequadas para a situa~ão.
A TGA estuda a Administração das organizaqões e empresas do ponto de
vista da interaqão e interdependência entre as cinco variáveis principais: tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Elas constituem os principais componentes no estudo da Administração das organizações e empresas. O comportamento desses componentes é sistêmico e complexo: cada um influencia
e é influenciado pelos outros. Modificaqões em um componente provocam
modificaqões em maior ou menor grau nos demais. O comportamento de seu
conjunto é diferente da soma dos comportamentos de cada componente considerado isoladamente. Na realidade, a adequaqão e integraqão entre essas
cinco variáveis constitui o desafio da Administração.
A medida que a Administração se defronta com novas situaqões que surgem no decorrer do tempo, as doutrinas e teorias administrativas precisam
adaptar suas abordagens ou modificá-las para continuarem úteis e aplicáveis. Isso explica, em parte, os gradativos passos da TGA no decorrer dos tempos e a gradativa abrangência e complexidade que acabamos de discutir.
A teoria administrativa está continuamente se expandindo e se ampliando, levando o leitor a uma dificuldade de se familiarizar, mesmo que superficialmente, com uma amostra representativa da literatura sobre a Administração.
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EXERCÍCIO:A Focalização na Alpha & Beta
Rita Bastos acabara de assumir importante cargo na Alpha & Beta, uma empresa
no ramo de produtos educacionais. Aprendera que as teorias administrativas se
centram em cinco variáveis básicas: tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Ela queria trabalhor envolvendo todas essas variáveis em uma focalizaçõo
equilibrada, mesmo sabendo que as pessoas têm primazia sobre todas as demais.
Como você procederia no lugar de Rita?

A Administração na Sociedade Moderna

'01

A Administração é um fenômeno universal no mundo moderno. Cada organização e cada empresa requer a tomada de decisões, a coordenação de múltiplas atividades, condução de pessoas, avaliação do desempenho dirigido
a objetivos previamente determinados, obtenção e alocação de recursos etc.
Numerosas atividades administrativas desempenhadas por vários administradores, orientadas para áreas e problemas específicos, precisam ser
realizadas e coordenadas em cada organização ou empresa. Por essa razão, profissionais - como engenheiros, economistas, contabilistas ou médicos que conhecem suas respectivas especialidades -, quando são promovi-

/

dos em suas empresas - como construtoras, consultorias ou hospitais - ao
nível de supervisor, gerente ou diretor, precisam se transformar em administradores. A partir ;aí, precisam aprender a administrar e adquirir novos
conhecimentose osturaç que suas &pecialidades não lhes ensinou em momento algumk~iiter
eminentemente universaída A d m i n i s h a i
cada empresa necessita não de um administrador apenas, mas de uma equipe de administradores em vários níveis e nas várias áreas e funções para
conduzirem as diversas especialidades dentro de um conjunto integrado e
harmonioso de esforços em direção aos objetivos da empresa. É isso o que
leva muitos profissionais de nível superior retomarem mais tarde aos bãncos universitários para cursarem Administração: quando são promovidos do
nível operacional no qual executam suas especialidades para o nível intermediário: eles deixam de ser engenheiros, economistas, contabilistasou médicos para se tomarem administradores. Comoo administrador não é exee t o r , mas o responsáve&@o trabalho dos-Q~~KQS,
ele
---nãopode
- -- cometerrros ou arriscar aEelaGdo
.- - - para estratagemas _de ensaio-e-erro, já que isso
implicaria conduzir
-seus--subordinados pelo cã&&o menos indicado. O
e Ganada: precisa
administrador é um profissionãl
conhecer disciplinas heterogêneas
Direito,
. Psic&gia,
Sociologia,
-Estatística
etc.);
precisa
lidar
c
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u
e
executam
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-ou que planejam, organizam, controlam, assessoram, pesquisam etc.) que
lhe estão subordinadas ou que estão no mesmo nível ou acima dele; ele precisa estar atento aos eventos passados e presentes,-bem
-como -às
- previsões
. ...- .
futuras, pois seu horizonte deve ser mais- -.amplo,
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que
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-não só de condução, mas também de mudaza
_ - e de
transformação
-,..r<- - . - - - das empesas, levando-as a novos rumos, noye-xrsssos, novos obietivos,
-- - - novas
estratégias,
novas
tecnolo*as
e
~9y9sp~amares;
ele
um
agente
educador
-.
no sentido de que, com sua
-.-direcão e orientasão, modifica c o p r_t a .m e"~ o s
e atidas pessoas; é ele um agente
- cultural
- - na medida em que, com o
seu
estilo
de
~dministra~ão,
modifica
a
cultura
or~anizacionalexistente nas
._-___----.
empresas. Mais do que isso, o administrador deixa mxrofundas
----na
vida
__
dasgessoas,
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humanas.
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- --A Administração tomou-se importante na condução da sociedade modema. Ela não é um fim em si mesma, mas um meio de fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma, com o menor custo e com a maior eficiência e eficácia. Esses conceitos serão discutidos mais adiante.
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Perspectivas Futuras da Administração
Nos próximos anos o mundo verá o fim da forma organizacional de hoje (a organização burocrática) e o surgimento de novas arquiteturas organizacionais
adequadas às novas demandas da era pós-ind~strial.~
Essa previsão se baseia
no princípio evolucionário de que cada idade desenvolve uma forma organizacional apropriada a suas caractensticas. As fraquezas da organização burocrática serão os germes dos futuros sistemas organizacionais, devido a:4
1. Mudanças rápidas e inesperadas, principalmente no campo do conhecimento e da explosão populacional, impondo novas e crescentes necessidades a que as atuais organizações não têm condições de atender.
2. Crescimento em tamanho das organizações, que se tomam complexas e
internacionais.
3. Atividades de hoje, que exigem pessoas de competência diversas e altamente especializadas, envolvendo problemas de coordenação e, principalmente, de acompanhamento das rápidas mudanças.

A tarefa administrativa nas vróximas décadas será incerta e desafiadora, pois deverá ser atingida por uma infinidade de variáveis, mudanças e
tr&sformaÇões carregadas de ambigüidades e de incertezas. O administrador defrontar-se-á com problemas multifacetados e cada vez mais complexos
do que os anteriores e sua atenção será disputada por eventos e por grupos situados dentro e fora da organização que lhe proporcionarão
informações
contraditórias que cornplica~ãoseu diagnóstico perceptivo e sua visão dos
problemas a resolver ou das situações a enfrentar: s-ão as exidncias
da sociedade, dos clientes, fornecedores, agências regulamentado~r, são os desafios
dos concorrentes, as gxpectativzda
adm&@tr5&o,
dos subordina&s,
dos acionistas etc. Porém, essas
-exkências, desafios e e x e i v a s sofrem
mudanças que ultrapassam a capacidade de compreensão do administrador.
novas-variáveis,
Essas mudanças tendem a aumentar, em face da inclusão de-.-à medida que o processo se desenvolve criando uma turbulência que perturba
a tarefa administrativa de planeiar, organizar, dirigir e
-- e--com~lica
-_
lar uma empresa eficiente e eficG.2 o futuro
complicar cada v& mais
essa realidade. Vários fatores deverão provocar profundos impactos sobre as
organizações e empresas, como:5
L
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contra-

1. Crescimento das organizações: As organizações bem-sucedidas tendem ao
crescimento e à ampliação de suas atividades, seja no crescimentoem termos de tamanho e de recursos, seja na expansão de seus mercados, seja
no volume de suas operações. O crescimento é uma decorrência inevitável do êxito or_gnizaci-al. Na medida em que a organização cresce,
ocorre uma subdivisão interna (divisão do trabalho) e especializaçãodos
órgãos e, em decorrência, maior necessidade de coordenação e integração das partes envolvidas para garantir a eficiência e eficácia. O mundo
externo é caracterizadopor mudanças
e- -frequentes
-- -- rápidas
-.---- e, para acom-

panhar com sucesso essas mudanças, os administradores "generalistas"
e dotados de habilidades genéricas e variadas terão ers ectivas mais
promissoras-do_ que os administradores ,"especialistas,~
concentrados
-.---em poucashabilidades gerenciais.

+--

2. Concorrência mais aguda: A medida que aumentam os mercados e os negócios, crescem também os riscos da atividade empresarial. O produto ou
serviço que demonstre ser superior ou melhor será o mais procurado. O
desenvolvimento dos produtos ou serviços exigirá maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aperfeiçoamento das tecnologias,
dissolução de velhos e criação de novos departamentos, busca incessante
de novos mercados e a necessidade de competir com outras organizações, concorrendo com elas para sobreviver e crescer.
3. Sofisticação da tecnologia: Com o uso das telecomunicações, computador e
do transporte, as organizações e empresas estão internacionalizando
suas operações e atividades. A tecnologia proporciona uma eficiência
maior, uma precisão maior e a liberação da atividade h
fas mais complicadas e que exijam@ánejamento e cria
logia introduzirá novos processos e instrumentos que
sobre a estrutura e comportamento das organizações.

4. Taxas elevadas de inflação: 0 s custos de energia, matérias-primas, mãode-obra e do dinheiro estão se elevando continuamente. A inflação exigirá, cada vez mais, maior eficiência da administração das organizações
para que estas possam obter melhores resultados com os recursos disponíveis e programas de redução de custos operacionais. A inflação
imporá-vas pressões e ameacas sobre as organizaçõesl~crativas:estas deverão lutar pelo lucro e sobrevivência através de maior
-- - produtividade.
-- Globalização da economia e internacionalização dos negócios: O esforço de exportação, a criação de novas subsidiárias para deitar raízes em outros territórios estrangeiros, é um fenômeno que influenciará as organizações do
futuro a sua administração. A globalização e o intercâmbio planetário fazem com que a 9 e t i ç-- ã o se tome mundial.

__

-

Visibilidade maior das organizações: Enquanto crescem, as organizações
tornam-se competitivas, mais sofisticadas, internacionalizam-se mais e,
com isso, aumentam sua influência ambiental, ou seja, as organizações
chamam mais a atenção do ambiente e do público e passam a ser mais
visíveis e percebidas pela opinião pública. A visibilidade da organização - a sua capacidade de chamar a atenção dos outros - pode ocorrer
de maneira positiva (imagem positiva da organização perante o público) ou de maneira negativa (imagem negativa). De qualquer forma, a
organização jamais será ignorada pelos outros: consumidores, fprnecedores, imprensa, sindicatos, governo etc., e isso influenciará seu comportamento.

Todos esses desafios trarão uma conseqüência para a administracão das
organizacõese empresas: a administração da incerteza. As mudancas rápidas e
bmscas, o crescimento organizacional, a concorrência das demais organizacões, o desenvolvimento tecnológico, os fenômenos econômicos da inflacão,
a internacionalizacãodas atividades, a visibilidade e interferência da opinião
pública farão com que as organizacões do novo milênio passem a lidar não
mais com a previsibilidade, continuidade e estabilidade, mas com a imprevisibilidade, descontinuidade e instabilidade em todos os setores de atividade.
Novas formas e modelos de organizacão serão necessários, bem como uma
nova mentalidade dos administradores será imprescindível para os novos
tempos.

EXERCÍCIOO Administrador como Agente de Mudanças

O administrador deve estar focalizado no futuro para poder preparar sua empresa
para enfrentar os novos desafios que surgem, seja através de novas tecnologias,
novas condições sociais e culturais, novos produtos e serviços. Além disso, deve
pensar globalmente (ver o mundo) e agir localmente (atuar na empresa). Para levar sua empresa a excelência, o administrador deve ter espírito empreendedor,
aceitar desafios, assumir riscos e possuir um senso de inconformismo sistemático.
Somente assim o administrador pode conduzir sua empresa a uma situação melhor. O que você acha de tudo isso?

Resumo
1 . AAdministração constitui uma importante atividade em nossa sociedade pluralista que se baseia no esforço cooperativo do homem por meio das organizações.

2. A tarefa básica da Administração é fazer as coisas por meio das pessoas, com
os melhores resultados. Em qualquer tipo de organização humana, busca-se
o alcance de determinados obietivos com eficiência e eficácia. AAdministração dirige o esforço dos grupos organizados.

3. O conteúdo da Administraçáo varia conforme a teoria considerada: para a
Administração Científica eram os métodos e processos de trabalho de cada
operário; para a Teoria Clássica a Administraçáo envolve previsáo, organização, direção, coordenação e controle do trabalho realizado em toda a organização; para a Teoria das Relações Humanas, a Administraçáo deve buscar
os melhores resultados por meio de condições que permitam a integração
das pessoas nos grupos sociais e a satisfação das necessidades individuais.

4. O obieto da Administraçáo é a atividade organizacional. Inicialmente, seu
obieto era simplesmente a atividade fabril; depois estendeu-se às empresas
industriais e, mais adiante, a todo tipo de organização humana, passando

gradativamente a envolver também o intercâmbio entre as organizações e
seus ambientes.
AAdministração na sociedade moderna tornou-se vital e indispensável. Em
uma sociedade de organizações, na qual a complexidade e a interdependêncio das organizações constituem o aspecto crucial, a Administração avulta
como o fator-chave para a melhoria da qualidade de vida e para a solução
dos problemas mais complexos que afligem a humanidade de hoje.

Perguntas para Revisão e Discussão
1. Quais as qualidades necessárias ao administrador, tendo em vista a variedade de situações com que se defronta?

2. Qual o obieto de estudo da Administração?
3. Comente o estado atual da TGA.
4. O que dizer sobre a Administração na sociedade moderna?
5. Quais os principais desafios futuros para a Administração?

Método do Caso
O método do caso é uma técnica de simulação. Como o aluno não pode manipular experimentalmente uma empresa - da mesma forma como um estudante
de Medicina aprende a fazer cirurgia em cadáveres, ou o estudante de Engenharia
aprende a preparar reações químicas ou físicas no laboratório -, o método do coso
procura simular uma realidade na qual o aluno pode aplicar seus conhecimentos
"na prática". Como o administrador nunca trabalha sozinho, mas em contato com
outros administradores encarregados de outras áreas ou tarefas da empresa, o método do caso é uma técnica que tanto pode ser aplicada individualmente como em
grupo de alunos. Quando aplicada individualmente, é uma técnica de resolução
de problemas e de tomada de decisão pessoal. Quando aplicada em grupos, torna-se uma técnica eminentemente social, que requer de cada aluno a exata compreensão do problema e, mais do que isso, o conhecimento necessário e a argumentação suficiente para convencer seus colegas de grupo de que seus pontos de
vista devem ser aceitos. Além do mais, o método do caso impõe a cada aluno tanto
a habilidade de argumentar como a capacidade de aceitar idéias melhores de seus
colegas. É um aprendizado que lhe será útil na vida profissionai, pois desenvolverá
as habilidades humanas que lhe permitirão uma proveitosa bagagem para conviver
com os problemas e com os colegas de sua empresa no futuro.
O método do caso se baseia no processo decisorial. Parte do princípio de
que existe sempre mais de uma solução adequada para qualquer problema em
Administração de empresas. A solução que um administrador propõe poderá ser
diferente da de outro. Igualmente, o mesmo administrador poderá propor dife-

rentes soluçóes para o mesmo problema, tendo em vista determinados obietivos,
e à medida que mudam os recursos disponíveis, a situação ambienta1 ou os aspectos envolvidos. Dificilmente haverá um completo acordo entre administradores em relação a determinadas soluções, iá que cada um pode perceber diferentes configurações no problema, partir de diferentes valores e obietivos, privilegiar
determinados aspectos envolvidos no problema, visualizar diferentes conseqüências futuras de suas decisões, e assim por diante.
O método do caso, quando aplicado em grupos, requer que cada grupo escolha um coordenador que deverá ser o elemento capaz de fazer o grupo trabalhar em coniunto. O coordenador deve equilibrar a contribuição dos membros de
seu grupo, de modo que todos possam contribuir igualmente com suas idéias e
pontos de vista e impedir que um ou outro membro tenha exclusividade ou predomine sobre os demais; deverá escolher um secretário ou secretária para fazer todas as anotações principais a respeito das conclusões do grupo. Terminado o trabalho, o coordenador deverá escolher um membro do grupo para apresentar à
classe ou aos outros grupos as conclusões de seu grupo. O apresentador poderá
ser um ou mais membros, e a utilização de recursos audiovisuais (lousa, painéis,
quadros etc.) é recomendável para auxiliar na apresentação.

O método do caso segue as seguintes etapas:
1. Leia o caso cuidadosamente. O caso relatado é geralmente colhido da vida
real. Pode incluir fatos e opiniões disparatadas que escondam ou camuflem
fatos que realmente ocorreram.

2. Reúna os fotos. E conveniente coletar os principais fatos por escrito, para não
confiar exclusivamente na memória. Considere também as opiniões, rumores
ou sentimentos e disponha-os com os fatos objetivos, mas reconheça-os
como elementos subietivos. N o final, verifique se todos os fatos principais do
caso estão reunidos.

3. Avalie os fatos. Determine a importância relativa dos fatos reunidos e abandone os que não têm relevância para o caso. Indique os fatos mais importantes e os de menos importância, por meio de um sistema de sinais ou indicadores.

4. Defina o problema. Esta é a parte mais difícil do caso. Assegure-se de que
compreendeu o caso e d e que conseguiu equacionar o problema e as conseqüências que dele poderão resultar. Tome cuidado, pois uma definição errada do problema poderá conduzi-lo a caminhos muito diferentes.

5. Estabeleça alternativas de soluções para o problema. Não busque uma solução rápida, mas diversas soluções diferentes fundamentadas em fatos. Escreva todas as ahernativas de soluções e suas possíveis conseqüências no presente e no futuro da empresa.

6. Escolha a alternativo de solução mais adequada. Tome uma decisão: escolha
a alternativo mais adequada, levando em conta a situação envolvida. Assegure-se de que sabe por que escolheu essa solução. Verifique se sua decisão
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se apóia em seus próprios preconceitos, sentimentos ou experiência ou se baseia exclusivamente nos fatos apresentados no caso.

7. Prepare um plano de asdo. A luz dos fatos, prepare um plano para executar a
solução escolhida. Considere a empresa como uma totalidade e o envolvimento de outros departamentos, se o caso abranger. Procure ser didático na
exposição aos demais colegas da classe.
Todas essas etapas deverão ser cumpridas em coniunto. Se o caso for trabalhado em grupos, o coordenador deverá conduzir os debates a fim de que não
haja perda de tempo ou discussões inúteis em seu grupo.

CASO: Brahma e Antarctica Fazem Megafusão: a AmBev
Depois de uma verdadeira guerra de um século, as arqui-rivais Antarctica e Brahma resolveram deixar de lado sua histórica e agressiva disputa pelo consumo de
cerveja e refrigerante. As duas empresas se associaram para criar a ArnBev Companhia de Bebidas das Américas -, a fim de poder disputar também o consumidor internacional no mercado globalizado. A megafusão resultará na maior
empresa privada nacional, com um faturamento de RS10.300 bilhões, desbancando a Volkswagen com RS6.630 bilhões e a General Motors com RS6.420 bilhões anuais.
Os recursos das sócias -que produzem 6,4 bilhões de litros de cerveia e 2,5
bilhões de litros de refrigerantes, águas, chás e isotônicos - serão reunidos na
AmBev, holding resultante da fusão. A nova empresa tem 30 mil acionistas, com
ativos totais correspondentes a R$8,1 bilhões e patrimônio Iíquido superior a
R$2,8 bilhões. A AmBev deve cobrir cerca de 40% do mercado brasileiro de bebidas e responder por 74% da produção nacional de cerveja.

Brahrna
Faturamento: R$7 bilhões

Faturamento: R$3,3 bilhões

Lucro Iíquido: R$329,1 milhões

Lucro Iíquido: R$642,1 milhões

Número de fábricas: 28

Número de fábricas: 22

Número de empregados: 9.700

Número de empregados: 6.800

Produção de cerveia: 4,3 bilhões de litros

Produção de cerveia: 2,l bilhões de litros

Produção de refrigerantes: 1,2 bilhão de litros

Produção de refrigerantes: 1,2 bilhão de litros

Marcas

Marcas

Brahma, Malzbier, Miller, Skol, Caracu
e Corisberg

Antarctica, Bavaria, Bohemia, Budweiser,
Kronenbier, Serramalte, Original, Polar e Niger

Um dos obietivos da AmBev é a ampliação dos mercados iá explorados pelas sócios no Mercosul. Outro obietivo é se antecipar a competição provocada
pela integração de 3 4 países americanos na Alca (Área de Livre Comércio das
Américas), abrindo filiais em toda a América Latina e nos Estados Unidos. A
AmBev será a quinta maior produtora de bebidas do mundo e a quarta maior cervejaria d o mundo, vindo logo atrás da americana Anheuser-Busch (fabricante da
Budweiser com 14/07 bilhões de litros), da holandesa Heineken (com 8,19 bilhões de litros) e da americana Miller (com 7 / 3 3 bilhões de litros). O importante é
internacionalizar para não ser internacionalizada. A união faz a força.

Questões
1 . Brahma e Antardica sempre foram velhas e tradicionais concorrentes. Por que
substituíram a competição agressiva pela associação e cooperação?

2. Faça um cotejo entre possíveis vantagens e desvantagens da megafusão para
cada uma das empresas envolvidas.

3. N o seu ponto de vista, quais os fatores que levaram a essa megafusão?
4. Como ficará a administração da nova companhia em mãos de tradicionais
inimigos que nunca se bicaram?
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Administrasão: significa a maneira de governar organizações ou parte delas. É o processo de
planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz.
Ênfase na estrutura:é o foco das teorias que consideram a Administração uma ciência que cuida da configuração e estruturação das organizações, como no caso da Teoria Clássica e Teoria daBurocracia.
Ênfase nas pessoas:é o foco das teorias que consideram a Administração uma ciência aplicada
sobre as pessoas e suas atividades dentro das organizações, como no caso da Teoria das Relações Humanas e Teoria Comportamental.

Ênfase nas tarefas: é o foco das teorias que consideram a Administração uma ciência aplicada
na racionalização e no planejamento das atividades operacionais, como no caso da Administração Científica.
Ênfase na tecnologia: é o foco das teorias que consideram a Administração uma ciência que
cuida da aplicação bem-sucedida da tecnologia na atividade organizacional, como no caso
da Teoria da Contingência.
Ênfase no ambiente: e o foco das teorias que consideram a Administração uma ciência que
busca a adequação das organizações às demandas e situaçõesque ocorrem em seu contexto
externo, como no caso da Teoria de Sistemas e Teoria da Contingência.
Executivo: é o administrador situado no nível institucional da organização. Pode ser um diretor ou um gerente.
Globaliza@o:significa a internaaonalizaçãodos negócios e do sistema produtivo e financeiro,
fazendo com que o ambiente organizaaonal se tome imenso, complexo, mutável e incerto.
Habilidades conceituais: consistem na capacidade de utilizar ideias, conceitos, teorias e abstrações como guias orientadores da ação administrativa.
Habilidades humanas: consistem na capacidade e no discemirnento para trabaihar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e aplicar liderança eficaz. Faalidade no relacionamento interpessoal e grupal.
Habilidades técnicas: consistem em saber utilizar métodos, técnicas e equipamentos necessários para realizar tarefas específicas relacionadas com a execução do trabalho.
Nível institucional: é o nível administrativo mais elevado e aberto da organização pelo
fato de interagir com o ambiente externo. composto pelos dirigentes de cúpula da organização.
Nível intermediário: é o nível administrativo que serve de ligação entre o nível institucional e
o operacional. É composto pelos gerentes do meio do campo.
Nível operacional:é o nível mais baixo da organização e que cuida da execução das tarefas cotidianas. É composto pelos supervisares de primeira linha.
Organização: é uma entidade social composta de pessoas e de recursos, deliberadamente estruturada e orientada para alcançar um objetivo comum.
Teoria Geral da Administração:é o conjunto orgânicoe integrado de teorias, hipóteses, conceitos e idéias a respeito da Administração como ciência, técnica ou arte.
Teona da Burocracia:6 a corrente baseada nos trabalhos de Max Weber que descreve as características do modelo burocriitico de organizaçáo.
Teoria Cldssica: é a corrente iniciada por Fayol para o tratamento da Administração como
ciência na formatação e estruturação das organizações.
Teoria Comportamentai: é a corrente baseada na psicologia organizacional e que redimensiona e atualiza os conceitos da Teoria das Relaçóes Humanas.
Teoria da Contingência:é a corrente mais recente que parte do princípio de que a Administração é relativa e situacional, isto é, depende de circunstâncias ambientais e tecnológicas da
organização.
Teoria Estniiuralista: é a corrente baseada na sociologia organizacional que procura consolidar e expandir os horizontes da Administração.
Teoria Neociissica: é a corrente eclética e pragmática baseada na atualização e no redimensionamento da Teoria Clássica e na ênfase colocada nos objetivos.
Tearia das Relqões Humanas: C a corrente iniciada com a Experiência de Hawthorne e que
combatia os pressupostos clássicos através da ênfase nas pessoas e nas relaçóes humanas.
Teoria de Sistemas: é a corrente que trata as organizações como sistemasabertos em constante
interação e intercâmbio com o meio ambiente.
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Administração constitui o resultado histórico e integrado da contribui-

cão cumulativa de numerosos precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas e empresários que, no decorrer dos tempos, foram, cada qual
em seu campo de atividades, desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias.
Por isso, a moderna Administracão utiliza conceitos e princípios empregados
nas Ciências Matemáticas (inclusive a Estatística), Ciências Humanas (como
a Psicologia, Sociologia, Biologia, Educação etc.), Ciências Físicas (como a Física, Química etc.), como também no Direito, Engenharia etc.
A história mostra que a maioria dos empreendimentos militares, sociais,
políticos, econômicos e religiosos teve uma estrutura orgânica piramidal que
retrata uma estrutura hierárquica, concentrando no vértice as funções de poder e de decisão. A teoria da estrutura hierárquica não é nova: Platão, Aristóteles e Hamurabi já tratavam dela. A Bíblia relata os conselhos de Jetro, sogro
de Moisés e sacerdote de Midiã, que, notando as dificuldades do genro em
atender ao povo e julgar suas lides, após aguardar o líder durante o dia inteiro em uma fila, à espera de suas decisões para cada caso, disse a Moisés:' Não
é bom o que fazes, pois tu desfalecerás, bem como este povo que está contigo:
pois isto é pesado demais para ti; tu não o podes fazer assim, sozinho. Eu te
aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva a
Deus as suas causas, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo
homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, aos quais aborreça a
avareza. Põe-nos sobre elas, por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e
chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave,
trá-la-ão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos a julgarão. Será, assim,
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mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus to
mandar, poderás então suportar e, assim, também, todo este povo tomará em
paz ao seu lugar.
O texto bíblico conta que Moisés seguiu os conselhosdo sogro e construiu
sua pirâmide humana: escolheu homens capazes de todo o Israel, e delegou-lhes autoridade como se fossem os seus representantes. Todas as causas
simples, julgaram-nas eles mesmos, enquanto apenas as mais graves trouxeram-nas a Moisés.
Referências pré-históricas acerca das magníficas construções erigidas
durante a Antiguidade no Egito, na Mesopotâmia, na Assíria, testemunharam a existência, em épocas remotas, de dirigentescapazes de planejar e guiar
os esforços de milhares de trabalhadores em monumentais obras que perduram até nossos dias. Os papiros egípcios atribuídos à época de 1300 a.C. já indicam a importância da organização e administra@io da burocracia pública
no Antigo Egito. Na China, as parábolas de Confúcio sugerem práticas para a
boa administração pública.
Apesar dos progressos no conhecimento humano, a chamada Ciência da
Administração somente surgiu no despontar do século XX. A TGA é uma área
nova e recente do conhecimento humano. Para que ela surgisse foram necessários séculos de preparação e antecedentes históricos capazes de permitir e
viabilizar as condgões indispensáveis a seu aparecimento.
--

---
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CRONOLOGIA DOS PRINQPAIS M N T O S
DOS PRIMÓRDIOS DA ADMINISTRAÇÃO~
Anos

Autores

4000 a.C.
2600 a.C.
2000 a.C.

1800 a.C.

1491 a.C.

I
I

I

I

Eventos

Egípcios

Necessidade de planeiar, organizar e controlar.

Egípcios

Descentrolizoçõo no orgonizoçõo.

Egípcios

Necessidode de ordens escritas. Uso de
consultorio de stoff.

Hamurobi (Bobilônia)

Hebreus

I
I

Uso de controle escrito e testemunhal;
estabelecimento do salário mínimo.
Conceito de organizaçóo; principio escalar;
princípio do exceção.

600 a.C.

Nobucodonosor (Bobilônia)

Controle de produção e incentivos salariais.

500 a.C.

Mencius (China)

Necessidade de sistemas e padrões.

400 a.C.

_, Sócrates (Grécia)
Ciro (Pérsia)

175 a.C.

Enunciado da universalidade da Administração.
Necessidode de relações humanas; estudo de
movimentos, arranjo físico e manuseio de
materiais.

Plotão (Grécio)

Princípio do especialização.

Cato (Roma)

Descrição de funções.

CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS M N T O S
DOS ~ m ~ h c m
DA s
ADMINISTPAÇ~~O~
Dioclécio (Roma)

I Delegação de autoridade.

Arsenal de Veneza

Contabilidade de custos; balanços contábeis;
controle de inventários; linha de montagem;
Administração de Pessoal; padronização.

Niccoló Machiavelli (It6lia)

Princípio do consenso e de coesão na
organização; enunciado das qualidades de
liderança; táticas políticas.

Sir James Stuart (Inglaterra)

Teoria da fonte de autoridade; impodo da
automoção; diferenciação entre gerentes e
oper6rios; especialização.

Adam Smith (Inglaterra)

Princípio de especialização dos operários;
conceito de controle.

Eli Whitney (Estados Unidos)

Método científico; contabilidade de custos e
controle de qualidade; amplitude administrativa.

James Watt

Procedimentos padronizados de operação;
especificações; métodos de trabalho;
planejamento; incentivo salarial; tempos
padrões; gratificações natalinas; auditoria.

Mathew Boulton (Inglaterra)

Robert Owen (Inglaterra)

Práticas de pessoal; treinamento dos operários;
planos de cosas para os operórios.

Charles Babboge (Inglaterra)

Ênfase na abordagem científica e na
especializaçáo; divisão do trabalho; estudo de
tempos e movimentos; contabilidade de custos;
efeito das cores na eficiência do oper6rio.

Daniel C. McCallum
(Estados Unidos)

Uso do organograma para a estrutura
organizacional; administração sistemática em
ferrovias.

Henry Metcolfe (Estados
Unidos)

Arte da Administração; ciência da
Administração.

Frederick W. Taylor
(Estados Unidos)

Administração científica; cooperação entre
oper6rios e gerência; prêmios de produção;
princípio de exceçáo; estudo de tempos e
d t o d o s ; ênfase no planeiamento e controle.
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Objetivos deste Capítulo
i Mostrar

a preocupação com a Administração desde a
Antiguidade até s século XX.

iAlinhar

a influência dos filósofos, da organização eclesiástica,
da organização militar e dos economistas liberais no
pensamento administrativo e nas formas de organização
existentes no passado.

L

i

Mostrar a influência da Revolução Industrial e de como ela
preparou o terreno para as primeiras tentativas de se construir
uma Ciência da Administração.

i

Mostrar a influência dos pioneiros industriais e dos
empreendedores, cuios esforços individuais criaram as grandes
empresas modernas.

i

I

A

história da Administração é recente. No decorrer da história da humanidade, a Administração se desenvolveu com uma lentidão impressionante. Somente a partir do século XX é que ela surgiu e apresentou um desenvolvimento de notável pujanqa e inovação. Nos dias de hoje a sociedade típica
dos países desenvolvidos é uma sociedade pluralista de organizações, na
qual a maior parte das obrigações sociais (como a produção de bens ou serviços em geral) é confiada a organizaqões (como indústrias, universidades e escolas, hospitais, comércio, comunicações, serviqos públicos etc.) que são administradas por dirigentes para se tornar mais eficientes e eficazes. No final
do século XIX, contudo, a sociedade era completamente diferente. As organizações eram poucas e pequenas: predominavam as pequenas oficinas, artesãos independentes, pequenas escolas, profissionais autônomos (como médi-
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cos, advogados, que trabalhavam por conta própria), o lavrador, o armazém
da esquina etc. Apesar de o trabalho sempre ter existido na história da humanidade, a história das organizações e de sua administração 6 um capítulo que
teve seu início há pouco tempo. ~i

Influência dos Filósofos
A Administração recebeu influência da Filosofia desde os tempos da Antigüidade.' O filósofo grego Çócrates (470 a.C.-399 a.C.), em sua discussão com Nicomaquides, expõe seu ponto de vista sobre a Administração como uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiências2
Platüo (429 a.C.-347 a.C.), filósofo grego, discípulo de Sócrates, analisou
os problemas políticos e sociais decorrentes do desenvolvimento social e cultural do povo grego. Em sua obra, A Repúbli~a,~
expõe a forma democrática de
governo e de administração dos negócios públicos.
Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), discípulo de Platão, deu o impulso inicial a
Filosofia, Cosmologia, Nosologia, Metafisica, Lógica e Ciências Naturais, abrindo
as perspectivas do conhecimentohumano. No livro Política, sobre a organização do Estado, distingue as três formas de administração pública:
1. Monarquia ou governo de um só (que pode redundar em tirania).

2. Aristocracia ou governo de uma elite (que pode descambar em oligarquia).
3. Democracia ou governo do povo (que pode degenerar em anarquia).
Durante os séculos que vão da Antiguidade ao início da Idade Moderna,
a Filosofia voltou-se para uma variedade de preocupações distanciadas dos
problemas administrativos.
Francis Bacon (1561-1626),filósofo e estadista inglês e fundador da Lógica
Moderna baseada no método experimental e indutivo, mostra a preocupa~ão
prática de se separar experimentalmente o que é essencial do que é acidental
ou acessório. Bacon antecipou-se ao princípio conhecido em Administração
como princípio da prevalência do principal sobre o acessório.
RenéDescartes (1596-1650),filósofo, matemático e físico francês, considerado o fundador da Filosofia Moderna, criou as coordenadas cartesianase deu
impulso a Matemática e à Geometria da época. Na Filosofia, celebrizou-se pelo
livro O Discurso do Método, no qual descreve seu método filosófico denominado método cartesiano, cujos princípios são:
1. Princípio da Dúvida Sistemática ou da Evidência: Consiste em não aceitar
como verdadeira coisa alguma enquanto não se souber com evidência clara e distintamente - aquilo que é realmente verdadeiro. Com essa dúvida sistemática evita-se a prevenção e a precipitação, aceitando-se apenas como certo o que seja evidentemente certo.
I

2. Princípio da Ana'lise ou de Decompusição: Consiste em dividir e decompor
cada dificuldade ou problema em tantas partes quantas sejam possíveis e
necessárias a sua adequação e solução e resolvê-las cada uma, separadamente.
3. Princípio da Síntese ou da Composição: Consiste em conduzir ordenadamente nossos pensamentos e nosso raciocínio, começando pelos objetivos e assuntos mais fáceis e simples de se conhecer, para passarmos gradualmente aos mais difíceis.
4. Princípio da Enumeração ou da Verificação: Consiste em fazer recontagens,
verificações e revisões tão gerais que se fique seguro de nada haver omitido ou deixado a parte.

,
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Vários princípios da Administração, como os da divisão do trabalho, da
ordem e do controle, estão contidos nos princípios cartesianos.
Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo político inglês, defende o governo
absoluto em função de sua visão pessimista da humanidade. Na ausência do
governo, os indivíduos tendem a viver em guerra permanente e contlito interminável para obtenção de meios de subsistência. No livro Leviatã, assinala
que o povo renuncia a seus direitos naturais em favor de um governo que, investido do poder a ele conferido, impõe a ordem, organiza a vida social e garante a paz. O Estado representa um pacto social que ao crescer alcança as dimensões de um dinossauro, ameaçando a liberdade de todos.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)desenvolve a teoria do Contrato Social:
o Estado surge de um acordo de vontades. Contrato social é um acordo entre
os membros de uma sociedade pelo qual reconhecem a autoridade igual sobre todos de um regime político, governante ou de um conjunto de regras.
Rousseau assevera que o homem é por natureza bom e afável e a vida em sociedade o deturpa.
Karl Marx (1818-1883)e Friedrich Engels (1820-1895)propõem uma teoria
da origem econômica do Estado. O poder político e do Estado nada mais é do
que o fruto da dominação econômica do homem pelo homem. O Estado vem
a ser uma ordem coativa imposta por uma classe social exploradora. No Manifesto Comunista, afirmam que a história da humanidade é uma história da
luta de classes. Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, nobres e servos,
mestres e artesãos, em uma palavra, exploradores e explorados, sempre mantiveram uma luta, oculta ou manifesta. Marx afirma que os fenômenos históricos são o produto das relações econômicas entre os homens. O marxismo foi
a primeira ideologia a afirmar o estudo das leis objetivas do desenvolvimento
econômico da sociedade, em oposição a ideais metafísicos.
Com a Filosofia Moderna, a Administração deixa de receber contribui#ies e
influências, pois o campo de estudo filosófico passa a se afastar dos problemas organizacionais.
4
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EXERCÍCIO:
A Analista de O&M
Anamaria Montes trabalha como analista de organizaç60 e métodos (O&M)em
uma grande empresa nacional. Como analista de O&M,o trabalho de Anamaria é
baseado inteiramente no seguinte método: ela se dedica a duvidar de tudo o que
existe na empresa, analisar e decompor todos os processos existentes, sintetizar e
recompor tais processos de maneira nova e organizada e verificar que nada tenha
sido omitido nesse trabalho. Faça uma correspondência entre o método de trabalho de Anamaria e o método cartesiano.

Influência da Organização da Igreja Católica
Através dos séculos, as normas administrativas e os princípios de organização pública foram se transferindo das instituições dos Estados (como era o
caso de Atenas, Roma etc.) para as instituições da Igreja Católica e da organização militar. Essa transferência se fez lentamente porque a unidade de propósitos e objetivos - princípios fundamentais na organização eclesiástica e
militar - nem sempre é encontrada na ação política que se desenvolvia nos
Estados, movida por objetivos contraditórios de cada partido, dirigente ou
classe social.
Ik Ao longo dos séculos, a Igreja Católica estruturou sua organização,
com uma hierarquia de autoridade, um estado-maior (assessoria) e a coordenação funcional para assegurar integração. A organização hierárquica da
Igreja é tão simples e eficiente que sua enorme organização mundial pode
operar sob o comando de uma só cabeça executiva: o Papa, cuja autoridade
coordenadora lhe foi delegada de forma mediata por uma autoridade divina ~ u p e r i o rA
. ~estrutura da organização eclesiástica serviu de modelo
para as organizações que, ávidas de experiências bem-sucedidas, passaram a incorporar os princípios e as normas administrativas utilizados pela
Igreja Católica.

Influência da Organiza~ãoMilitar

*I

A organização militar influenciou o aparecimento das teorias da Administração. A organização linear tem suas origens na organização militar dos exércitos
da Antiguidade e da época medieval. O princípio da unidade de comando (pelo
qual cada subordinado só pode ter um superior) é o núcleo das organizações
militares. A escala hierárquica - ou seja, os escalões hierárquicos de comando
com graus de autoridade e responsabilidade- é um aspecto típico da organização militar utilizado cm outras organizações. Com o passar dos tempos, na
medida em que o volume de operações militares aumenta, cresce também a
necessidade de se delegar autoridade para os níveis mais baixos da organização militar. Ainda na época de Napoleão (1769-1821), cada general, ao chefiar
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seu exército, cuidava da totalidade do campo de batalha. Com as guerras de
maior alcance e de âmbito continental, o comando das operações exigiu novos princípios de organização e um planejamento e controle centralizados
em paralelo com operações descentralizadas, ou seja, passou-se a centralizaçáo do comando e à descentralização da execução.
O conceito de hierarquia na organização militar é tão antigo quanto a própria guerra. O estado-maior formal como um quartel-general apareceu em 1665
com a Marca de Brandenburgo, precursor do exército prussiano. A evolução
do princípio de assessoria e a formação de um estado-maior teve sua origem
no século XVIII na Prússia, com o Imperador Frederico II, o Grande (1712-1786).
Para aumentar a eficiência de seu exército, criou um estado-maior (stafl para assessorar o comando (linha) militar. Os oficiais de assessoria (stafi cuidavam do
planejamento e os de linha se incumbiam da execução das operações de guerra.
Os oficiais formados no estado-maior (stafi eram transferidos para posições de
comando (linha) e novamente para o estado-maior, o que assegurava experiência e vivência nas funções de gabinete, de campo e novamente de gabinete.5
Outra contribuição da organização militar é o princípio de direção, que
preceitua que todo soldado deve saber perfeitamente o que se espera dele e
aquilo que ele deve fazer. Mesmo Napoleão, o general mais autocrata da história militar, nunca deu uma ordem sem explicar seu objetivo e certificar-se de
que o haviam compreendido corretamente, pois estava convencido de que a
obediência cega jamais leva a uma execução inteligente.
O general prussiano Karl von Clausewitz (1780-1831) é considerado o
pai do pensamento estratégico. No início do século XIXI escreveu um tratado
sobre a guerra e os princípios de guerra6e sobre como administrar os exércitos em períodos de guerra. Definiu a guerra como uma continuação da política por outros meios. A guerra sempre fora um jogo. Embora cruel e destruidora, um pecado, a guerra sempre constituiu uma instituição normal da sociedade humana e um instrumento racional de política. Clausewitz considerava a disciplina um requisito básico para uma boa organização. Para ele, a organização requer um cuidadoso planejamento, no qual as decisões devem ser
científicas e não apenas intuitivas. O administrador deve aceitar a incerteza e
planejar de maneira a minimizar seus efeitos.

EXERCICIO:
A Inspiragáo de Armando
Armando de Souza é um administrador inovador. Na empresa que dirige, Armando implantou uma hierarquia de autoridade (diretores, gerentes e funcionários),
uma assessoria (especialistas em direito, contabilidade, propaganda, pessoal) e
uma coordenação funcional para que todos trabalhem de forma entrosada. Na escala hierárquica, cada diretor ou gerente utiliza o princípio da unidade de comando. Além disso, criou uma empresa onde os funcionários reconhecem a autoridade e um conjunto de regras necessário para que todos trabalhem de maneira
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agradável. Na verdade, será que Armando é realmente inovador? De onde
Armando tirou essas idéias?

Influência da Revolução Industrial
Com a invenção da máquina a vapor por James Watt (1736-1819)e sua aplicação à produção, surgiu uma nova concep@o de trabalho que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando prohndas e
rápidas mudanças de ordem econômica, política e social que, em um lapso de
um século, foram maiores do que as mudarqas ocorridas em todo o milênio
anterior. É a chamada Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra e que
pode ser dividida em duas épocas distinta^:^
1780 a 1860: 1" Reuolução Industrial ou revolução do carvão e do ferro.
1860 a 1914: 2" Revolução Industrial ou do aço e da eletricidade.

A Revolução Industrial alcançou todo seu ímpeto a partir do século XIX.
Ela surgiu como uma bola de neve em aceleração crescente. A 1" Revolução
Industrial passou por quatro fases?
1 "fase:Mecanização da indústria e da agricultura, em fins do século XVIII, com a
máquina de fiar (inventada pelo inglês Hargreaves em 1767), do tear hidráulico
(inventado por Arkwright em 1769), do tear mecânico (criado por Cartwright
em 1785)e do descaroçador de algodão (criado por Whitney em 1792), que substituíram o trabalho do homem e a força motriz muscular do homem, do animal
ou da roda de água. Eram máquinas grandes e pesadasimas com incrível superioridade sobre os processos manuais de produção da época. O descaroçador de algodão trabalhava mil libras de algodão, enquanto, no mesmo tempo,
um escravo conseguia trabalhar apenas cinco libras.
2" fase: A aplicação daforça motriz à indústria. A força elástica do vapor descoberta por Dénis Pupin no século XVII ficou sem aplicação até 1776, quando
Watt inventou a máquina a vapor. Com a aplicação do vapor às máquinas, iniciam-se grandes transformações nas oficinas (que se converteram em fábricas), nos transportes, nas comunicações e na agricultura.

3"fase: O desenvolvimento do sistema fabril. O artesão e sua pequena oficina patronal desapareceram para ceder lugar ao operário e àsfa%ricas e usinas baseadas na divisão do trabalho. Surgem novas indústrias em detrimento da atividade rural. A migração de massas humanas das áreas agrícolas para as proximidades das fábricas provoca a urbanização.

4"fase: Um espetacular aceleramento dos transportes e das comunicações. A navegação a vapor surgiu com Robert Fulton (1807) e logo depois as rodas propulsoras
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foram substituídas por hélices. A locomotiva a vapor foi aperfeiçoada por Stephenson, surgindo a primeira estrada deferro na Inglaterra (1825) e logo depois
nos Estados Unidos (1829) e no Japão (1832). Esse novo meio de transporte
propagou-se vertiginosamente. Outros meios de comunicação apareceram
com rapidez surpreendente: Morse inventa o telégrafo elétrico (1835), surge o
selo postal na Inglaterra (1840),Graham Bell inventa o telefone (1876).Já seesboçarn os primeiros sintomas do enorme desenvolvimento econômico, social,
tecnológico e industrial e as profundas transformações e mudanças que ocorreriam com uma velocidade maior.
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A partir de 1860, a Revolução Industrial entrou em sua segunda fase: a 2"
Revolução Industrial, provocada por três fatos importantes: o aparecimento do
processo de fabricação do aço (1856); o aperfeiçoamento do dínamo (1873)e a
invenção do motor de combustão interna (1873) por Daimler.
As características da 2" Revolução Industrial são as seg~intes:~

1. Substituição doferro pelo aço como material industrial básico.
2. Substituição do vapor pela eletricidade e derivados do petróleo como fontes
de energia.
!ii

3. Desenvolvimento da maquinaria automática e da especializaçüo do trabalhador.
4. Crescente domínio da indústria pela ciência.
5. Transformações radicais nos transportes e nas comunicações. As vias férreas
são ampliadas. A partir de 1880, Daimler e Benz constroem automóveis na
Alemanha, Dunlop aperfeiçoa o pneumático em 1888e Henry Ford inicia a
produção do seu modelo "T" em 1908. Em 1906, Santos Dumont faz a primeira experiência com o avião.
6. Desenvolvimentode novas formas de organização capitalista. As firmas de
sócios solidários - formas típicas de organização comercial cujo capital
provinha dos lucros auferidos (capitalismo industrial), e que tomavam
parte ativa na direção dos negócios - deram lugar ao chamado capitalismo
financeiro, que tem quatro características principais:
a) Dominação da indústria pelas inversões bancárias e instituições financeiras e de crédito, como na formação da United S ta tes Steel Corporation, em 1901, pela J. P. Morgan & Co.
b) Formação de imensas acumulações de capital, provenientes de trustes
e fusões de empresas.
c) Çeparação entre a propriedade particular e a direção das empresas.
d) Aparecimento das holding companies para coordenar e integrar negócios.
7. Expansão da industrialização desde a Europa até o Extremo Oriente.
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A calma produção do artesanato - em que os operários se conheciam e
eram organizados em corporações de oficio regidas por estatutos -, foi substi-
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tuída pelo regime de produção por meio de máquinas, dentro de grandes
fábricas. Em função disso, houve uma súbita transformação provocada por
dois aspectos, a saber:
1. Transferência da habilidade do artesão para a máquina, para produzir com
maior rapidez, em maior quantidade e com melhor qualidade, permitindo a redução nos custos de produção.
2. Substituição da força do animal ou do músculo humano pela potência da máquina a vapor (e depois pelo motor), permitindo maior produção e economia.
O rápido e intenso fenômeno da maquinização das oficinas provocou fusões de pequenas oficinas, que passaram a integrar outras maiores e que, aos
poucos, foram crescendo e se transformando em fa%ricas.O operário foi substituído pela máquina nas tarefas em que se podia automatizar e acelerar pela
repetição. Com o aumento dos mercados, decorrente da redução de preços e popularização dos produtos, as fábricas passaram a exigir grandes contingentes
humanos. A mecanização do trabalho levou à divisão do trabalho e à simplificação das operações, substituindo os ofícios tradicionais por tarefas semi-automatizadas e repetitivas, que podiam ser executadas com facilidade por pessoas sem qualificação e com facilidade de controle. A unidade doméstica de
produção - a oficina e o artesanato em familia - desapareceu com a súbita e violenta competição, surgindo um enorme contingente de operários nas fábricas
trabalhando juntos durante jornadas diárias de trabalho que se estendiam
por 12 ou 13horas em condições perigosas e insalubres, provocando acidentes e doenças em larga escala. O crescimento industrial era improvisado e
baseado no empirismo. Ao mesmo tempo em que intensa migração de
mão-de-obra se deslocava dos campos agrícolas para os centros industriais,
surge um surto acelerado e desorganizado de urbanização. Ao mesmo tempo
em que o capitalismo se solidifica, cresce o tamanho de uma nova classe social:
o proletariado. O baixo padrão de vida, a promiscuidade nas fábricas e os riscos de graves acidentes e o longo período de trabalho em conjunto proporcionou uma interaçáo estreita entre os trabalhadores e uma crescente conscientização da precariedade das condições de vida e de trabalho e da exploração
por uma classe social economicamente favorecida. As tensões entre a classe
operária e os proprietários de indústrias não tardaram a aparecer. Alguns
países passaram a intervir em alguns aspectos das relações entre operários e
fábricas, baixando leis trabalhistas. Em 1802, o governo inglês sanciona uma
lei protegendo a saúde dos trabalhadores nas indústrias têxteis, e a fiscalização de seu cumprimento passou a ser feita voluntariamente pelos pastores
protestantes e juízes locais. Outras leis esparsas são impostas aos poucos, na
medida em que os problemas vão se agravando.
1, Com a nova tecnologia dos processos de produção, de construção e funcionamento das máquinas, com a crescente legislação destinada a defender e
proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, a administração e a gerência das empresas industriais passaram a ser a preocupação maior dos
32 proprietários. A prática foi lentamente ajudando a selecionar idéias e métodos
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empíricos. O desafio agora era dirigir batalhões de operários da nova classe
proletária. Em vez de instrumentos rudimentares de trabalho manual, o problema era operar máquinas cuja complexidade crescia. Os produtos passaram a ser fabricados em operações parciais que se sucediam, cada uma delas
entregue a um grupo de operários especializados em tarefas específicas, estranhos quase sempre as demais outras operações, ignorando a finalidade da
tarefa que executavam. Essa nova situação contribuiu para apagar da mente
do operário o veículo social mais intenso, ou seja, o sentimento de estar produzindo e contribuindo para o bem da sociedade. O capitalista passou a distanciar-se dos operários e a considerá-los uma enorme massa anônima, ao
mesmo tempo em que os agrupamentos sociais nas empresas geravam problemas sociais e reivindicativos, ao lado de problemas de rendimento do trabalho. A preocupação dos empresários se fixava na melhoria dos aspectos
mecânicos e tecnológicos da produção, com o objetivo de produzir quantidades maiores de produtos melhores e de menor custo. A gestão do pessoal e a
coordenação do esforço produtivo eram aspectos de pouca ou nenhuma importância. Assimda Revolução Industrial, embora tenha provocado uma profunda modificação na estrutura empresarial e econômica da época, não chegou a influenciar diretamente os princípios de administração das empresas
então utilizados. 0 s dirigentes de empresas trataram de cuidar como podiam
ou como sabiam das demandas de uma economia em rápida expansão.
Alguns empresários baseavam suas decisões tendo por modelos as organizações militares ou eclesiásticas nos séculos anteriores.''
A organização e a empresa moderna nasceram com a Revolução Industrial graças a vários fatores, como:
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a

b

a) A ruptura das estruturas corporativas da Idade Média.
b) O avanço temológico e a aplicação dos progressos científicos a produção, a
descoberta de novas formas de energia e a enorme ampliação de mercados.
c) A substituição do tipo artesanal por um tipo industrial de produção.
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EXERCÍCIO:
A Defesa de Eliana
Eliana Almeida não se conformava. Todos diziam que a empresa que ela dirigia a Dinosaurius - estava vivendo ainda em plena era da Revoluçáo Industrial.
Alguns até achavam que ela ainda não tinha saído da primeira Revoluçáo Industrial. Eliana achava incrível receber menções desse tipo. Como você agiria no lugar
de Eliana?

Influência dos Economistas Liberais
A partir do século XVII desenvolveu-se uma variedade de teorias econômicas centradas na explicação dos fenômenos empresariais (microeconômicos) 33
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e baseadas em dados empíricos, ou seja, na experiência cotidiana e nas tradições do comércio da época. Ao término do século XVIII, os economistas clássicos liberais conseguem aceitação de suas teorias. Essa reaqão para o liberalismo culmina com a ocorrência da Revoluqão Francesa. As idéias liberais decorrem do direito natural: a ordem natural é a ordem mais perfeita. Os bens naturais, sociais e econômicos são os bens que possuem caráter eterno. Os direitos
econômicos humanos são inalienáveis e existe uma harmonia preestabelecida
em toda a coletividade de indivíduos. Çegundo o liberalismo, a vida econômica
deve afastar-se da influência estatal, pois o trabalho segue os princípios econ&
micos e a mão-de-obra está sujeita às mesmas leis da economia que regem o
mercado de matérias-primas ou comércio internacional. Os operários, contudo, estão à mercê dos patrões, que são os donos dos meios de produqão. A livre
concorrência é o postulado principal do liberalismo econômico.
As idéias básicas dos economistas clássicos liberais constituem os germes iniciais do pensamento administrativo de nossos dias." Adam Smith
(1723-1790) é o fundador da economia clássica, cuja idéia central é a competicão. Embora os indivíduos ajam apenas em proveito próprio, os mercados em
que vigora a competição funcionam espontaneamente, de modo a garantir
(por algum mecanismo abstrato que Smith chamava de a mão invisível que
governa o mercado) a alocaqão mais eficiente dos recursos e da produqão,
sem que haja excesso de lucros. Por essa razão, o papel econômico do governo (além do básico, que é garantir a lei e a ordem) é a intewenqão na economia quando o mercado não existe ou quando deixa de funcionar em condiqões satisfatórias, ou seja, quando não ocorre competiqão livre. Smith já visualizava o princípio da especializaqão dos operários em uma manufatura de
agulhas e já enfatizava a necessidade de se racionalizar a produqão. O princípio da especializaqão e o princípio da divisão do trabalho aparecem em referências em seu livro A Riqueza das Nações,12 publicado em 1776. Para Adam
Smith, a origem da riqueza das naqões reside na divisão do trabalho e na especializaqão das tarefas, preconizando o estudo dos tempos e movimentos que,
mais tarde, Taylor e Gilbreth iriam desenvolver como a base fundamental da
Administraçüo Cient9ca. Adam Smith reforqou a importância do planejamento
e da organizaqão dentro das funqões da Administraqão.
O liberalismo econômico corresponde ao período de desenvolvimento da
economia capitalista baseada no individualismo e no jogo das leis econômicas naturais e na livre concorrência. A livre concorrência, por seu turno, criou
áreas de conflitos sociais intensos. A acumulação crescente de capitais gerou
profundos desequilhios pela dificuldade de assegurar imobilizaqões com
renda compatível para o funcionamento do sistema. A partir da segunda metade do século XIX, o liberalismo econômico comeqou a perder sua influência,
enfraquecendo na medida em que o capitalismo se agigantou com o despontar dos DuPont, Rockefeller, Morgan, Krupp etc. O novo capitalismo se inicia com
a produqão em larga escala de grandes concentraqões de maquinaria e de
mãede-obra, criando situaqões problemáticas de organizaqão de trabalho,
de concorrência econômica, de padrão de vida etc.

Karl Marx (1818-1883)e Friedrich Engel(1820-1895), criadores do socialismo cien t@o e do materialismo histórico, publicam em 1848o Manifesto Comunista, no qual analisam os diversos regimes econômicos e sociais e a sociedade
capitalista, concluindo que a luta de classes é o motor da história: o capitalismo
é um modo de produção transitório e sujeito a crises econômicas aclicas devido a suas contradições internas e constitui uma etapa do desenvolvimento da
sociedade em direção ao modo de produqão socialista e ao comunismo. O
Estado é um órgão a serviço da classe dominante, cabendo a classe operária
lutar por sua conquista e implementar a ditadura do proletariado. Em 1867,
Marx publica O Capital e mais adiante suas teorias a respeito da mais-valia
com base na teoria do valor-trabalho. Assim como Adam Smith e Dmid Ricardo, Marx considera que o valor de toda a mercadoria é determinado pela
quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Como a força de trabalho é uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios de
vida necessários à subsistência do trabalhador (como alimentos, roupas, moradia, transporte etc.), se ele trabalhar além de um determinado número de
horas, estará produzindo não apenas o valor correspondente ao de sua forqa
de trabalho (que lhe é pago na forma de salário pelo capitalista), mas também
um valor a mais, isto é, um valor excedente sem contrapartida, denominado
mais-valia. É dessa fonte (o trabalho não-pago) que são tirados os possíveis lucros dos capitalistas (sejam eles industriais, comerciantes, agricultores, banqueiros etc.), além da terra, dos juros etc. Assim, enquanto a taxa de lucro que é a relação entre a mais-valia e o capital total (constante + variável) necessário para produzi-la - define a rentabilidade do capital, a taxa de mais-valia
-que é a relação entre a mais-valia e o capital variável (salários)- define o grau
de exploração sobre o trabalhador. Mantendo-se inalterados os salários (reais),
a taxa de mais-valia tende a elevar-se quando a jornada e / ou a intensidade do
trabalho aumenta.13 A influência de Marx foi enorme, tanto por sua obra,
como por sua intensa militância política.
O socialismo e o sindicalismo obrigam o capitalismo do início do século XX
a enveredar pelo caminho do aperfeiçoamento de todos os fatores de producão envolvidos e sua adequada remuneração. Quanto maior a pressão exercida pelas exigências proletárias, menos graves se tornam as injustiqas e mais
acelerado se configura o processo de desenvolvimento da tecnologia. Dentro
dessa situação, surgem os primeiros esforços nas empresas capitalistas para a
implantação de métodos e processos de racionalização do trabalho, cujo estudo metódico e exposição teórica coincidiram com o início do século XX.

Influência dos Pioneiros e Empreendedores
%

O século XIX assistiu a um monumental desfile de inovações e mudanças no
cenário empresarial. O mundo estava mudando. E as empresas também. As
condições para o aparecimento da teoria administrativa estavam se consolidando.
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Nos Estados Unidos, ao redor de 1820 o maior negócio empresarial foram as estradas de ferro, empreendimentos privados e que constituíram um
poderoso núcleo de investimentos de toda uma classe de investidores. Foi a
partir das estradas de ferro que as ações de investimento e o ramo de seguros
se tomaram populares. As ferrovias permitiram o desbravamento do território e provocaram o fenômeno da urbanização que criou novas necessidades
de habitação, alimentação, roupa, luz e aquecimento, o que se traduziu em
um rápido crescimento das empresas voltadas para o consumo direto. -.
Antes de 1850, poucas empresas tinham uma estrutura administrativa
que exigisse os serviços de um administrador em tempo integral, pois as empresas industriais eram pequenas. Em geral, eram negócios de família, em
que dois ou três parentes conseguiam cuidar de todas as suas atividades
principais. As empresas da época - agropecuárias, mineradoras, indústrias
têxteis, estradas de ferro, construtoras, a caça e o comércio de peles, os incipientes bancos - faziam parte de um contexto predominantemente rural, que
não conhecia a administração de empresas. O presidente era o tesoureiro, o
comprador ou o vendedor e atendia aos agentes comissionados. Se o negócio
crescia, os agentes se tornavam sócios da firma, integrando produção e distribuição. Após 1850, os grandes troncos ferroviários cobriam todo o mercado
americano do leste urbano e do oeste agrícola. O desenvolvimento ferroviário e a construção urbana criaram o mercado de ferro e aço. - '
Em 1871, a Inglaterra era a maior potência econômica mundial. Em 1865,
John D.Rockefeller (1839-1937)funda a Standard Oil. Em 1890, Carnegie funda o
truste de aço, ultrapassando rapidamente a produção de toda a Inglaterra.
Swift e Armour formam o truste das conservas. Guggenheim forma o truste do
cobre e Mello, o truste do alumínio. Logo a seguir, teve início a integração
vertical nas empresas. Os "criadores de impérios" (empire builders) passaram
a comprar e a integrar concorrentes, fornecedores ou distribuidores para garantir seus interesses. Juntamente com as empresas e instalações vinham
também os antigos donos e respectivos empregados. Surgiram os primitivos
impérios industriais, aglomerados de empresas que se tornaram grandes demais para serem dirigidos pelos pequenos grupos familiares. Logo apareceram os gerentes profissionais, os primeiros organizadores que se preocupavam
mais com a fábrica do que com vendas ou compras. As empresas manufaturavam, comprando matérias-primas e vendendo produtos por meio de agentes comissionados, atacadistas ou intermediários. Até essa época, os empresários achavam melhor ampliar sua produção do que organizar uma rede de
distribuição e vendas.14
Na década de 1880, a Westinghouse e a General Electric dominavam o
ramo de bens duráveis e criaram organizações próprias de vendas com vendedores treinados, dando início ao que hoje denominamos "marketing".
Ambas assumiram a organizagão do tipofuncional que seria adotada pela maioria das empresas americanas, a saber:15
1. Um departamento de produção para cuidar da manufatura de fábricas
isoladas.

