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Trata-se de um universo gigante de autores, teorias e pesquisas, mas

iremos resumir da maneira mais clara e objetiva possível:

1. Abordagem Científica

2. Abordagem Estruturalista

3. Abordagem Humanística

4. Abordagem Contingencial

Também conhecida como TGA, a Teoria Geral da

Administração é o conjunto de conhecimentos a respeito

das organizações e do processo de administrá-las, sendo

composta por princípios, preposições e técnicas em

permanente elaboração.

A administração tal como conhecemos hoje é resultado

histórico e integrado de inúmeros precursores.



Abordagem Científica 
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O início do século XX é dado como época “berço” da Administração

como ciência. Dois foram os introdutores: o americano Frederick

Winslow Taylor e o francês Henry Fayol, no qual falaremos em

breve. O primeiro deu origem à chamada Administração

Científica.

A Administração Científica, introduzida por Taylor nos Estados

Unidos, tinha como principal preocupação aumentar a

produtividade e eficiência no nível operacional das empresas. O

foco principal era a divisão do trabalho, as tarefa e a separação dos

cargos. Por essa razão, afirma-se que a Administração Científica

parte de baixo para cima, ou seja, das partes (operários – nível

operacional) para o todo (organização – nível tático e estratégico).

Abordagem Científica

Administração Científica de Taylor

Administração Científica

Os movimentos necessários para realização das atividades, o

tempo necessário para tal execução e a especialização do

trabalhador eram estudados de forma meticulosa por Taylor,

visando criar um padrão de comportamento.

Dessa forma, a ênfase da teoria era a tarefa.
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O principal objetivo da 

administração deve ser o de 

assegurar o máximo de 

prosperidade ao patrão e, ao 

mesmo tempo, o máximo de 

prosperidade ao empregado.

“
Arte: Frederick Winslow Taylor



Taylor era genial. Visando sempre a melhoria da eficiência na

execução das tarefas, ele fundamentou sua teoria em alguns

elementos que podemos resumir em:

1- Estudo de tempos e movimentos: As tarefas a serem

executadas era minuciosamente estudadas a fim de verificar

quais eram os movimentos necessários para sua execução, bem

como qual era o tempo médio para realização dos mesmos.

Movimentos que para nada serviam eram eliminados e os demais

eram simplificados, a fim de diminuir seu tempo de duração. Cada

funcionário deveria seguir à risca a ordem e quantidade de

movimentos previstos.

2- Fadiga Humana: Taylor verificou que a execução de

movimentos não necessários levavam o homem a um cansaço

prematuro e, consequentemente, diminuição da produção.

3- Especialização do trabalhador: Buscou-se dividir o

trabalho em pequenas tarefas. Cada trabalhador deveria

executar somente uma atividade específica, tornando-se um

especialista na execução da mesma.

4- Cargos e tarefas: Tarefa é a atividade a ser realizada e

cargo é o conjunto de tarefas. Dessa forma, os cargos eram

criados levando-se em consideração as tarefas que

necessariamente deveriam ser exercidas, buscando-se sempre

a simplificação e especialização do trabalho.

5- Incentivos por produção: Tendo definidas exatamente as

tarefas a serem executadas e realizado o treinamento

adequado com os funcionários, caso houvesse um incentivo

financeiro ao trabalhador, o mesmo produziria mais e melhor.



6- homo economicus ou homem econômico: Acredita-se que o homem

haja, em seu ambiente de trabalho, não por gostar, mas sim pela

recompensa financeira ou econômica.

7- Local de trabalho: Verificou-se que não só as condições humanas

eram relevantes para o aumento da eficiência. Elementos como

equipamentos, localização das máquinas, iluminação, ventilação e outros

referentes à estrutura física do local de trabalho, também exerciam

influencia sobre o serviço prestado.

8- Total padronização: Não só as tarefas deveriam ser unificadas, mas

também as máquinas, ferramentas, matérias-primas etc.

9- Supervisão: Taylor acreditava que não deveria haver somente um

chefe central. As tarefas deveriam ser supervisionadas nas mais diversas

áreas por pessoas especializadas naquela tarefa. Seguia-se da premissa

que cada trabalhador deveria realizar a menor gama de funções

possíveis, valendo essa regra também para os supervisores.

Por fim, a padronização das tarefas é algo muito utilizado nos

dias atuais, principalmente em montadoras de carros, em

indústrias, na área da construção civil, dentre outras.

Vale ressaltar que nenhuma abordagem que será

apresentada é considerada "perfeita", ou seja, todas terão

falhas, onde os autores não se basearam, em suas

respectivas épocas, nas variáveis que um gestor da era

moderna lida. Isso ocorre porque, claro, a administrando

estava ainda evoluindo gradativamente. Taylor, por exemplo,

lidava com as tarefas, mas se esquecia da estrutura

organizacional, das pessoas, do ambiente e da tecnologia,

abordagens que falaremos a seguir.



Sistema de racionalização do trabalho: enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas. Busca-

se extrair o melhor rendimento de cada funcionário.

Principais Características do Sistema

Objetivo: economizar o máximo em termo de esforço produtivo, aperfeiçoando a 

capacidade de trabalho do colaborador.

Foco na linha de produção: o Taylorismo não estava preocupado com as inovações 

tecnológicas, mas sim com a possibilidade de controlar a linha de produção de forma 

racional.

Padronização contínua: o homem se transformou em uma pequena peça da grande máquina, e 

isso proporcionou as condições necessárias para que aumentasse cada vez mais a produtividade e, 

consequentemente, o lucro.



Abordagem Estruturalista
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Abordagem Estruturalista

Teoria Clássica de Fayol

Teoria Clássica de Fayol Teoria Burocrática de Weber Teoria Estruturalista

É dividida em 3:

A Teoria Clássica desenvolveu-se na Europa por meio dos

trabalhos de Fayol. Nesta, a preocupação básica era com a

estrutura organizacional, ou seja, a disposição dos setores

da empresa e as relações entre os mesmos. Em razão disso,

afirma-se que a Teoria Clássica possui abordagem inversa à

Administração Científica de Taylor, partindo de cima para

baixo, ou seja, da organização para os departamentos. A

ênfase é na estrutura e não nas tarefas. Embora as

abordagens sejam inversas, ambos – Taylor e Fayol – tinham

um único objetivo: a busca da eficiência das organizações.

A sua teoria caracteriza-se pela ênfase na estrutura

organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca

da máxima eficiência. Sofreu críticas como a manipulação dos

trabalhadores por meio dos incentivos materiais e salariais e a

excessiva unidade de comando e responsabilidade.

Na teoria clássica, Fayol revelou que existe uma ligação entre

estratégia e teoria empresarial e, nesse sentido, é imprescindível

que haja o aprofundamento da gestão, e o líder deve aprender a

cultivar as qualidades necessárias. Além disso, ele também

defendeu que era possível aplicar os princípios da teoria em

qualquer tipo de empresa, ou seja, comercial, industrial,

religiosa ou governamental.
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O autor francês, em seus estudos e pesquisas, ainda destacou que a empresa é como uma organização, que

deve iniciar com uma estratégia, um plano, e que, para isso, o administrador deve definir os seus objetivos

para poder praticar o seu plano de administração. O líder é aquele que atua de forma firme, controlando,

definindo, mantendo a ordem da sua organização. Isso soa familiar nos dias modernos, não é mesmo?!

Como vimos anteriormente, a Administração Científica de Taylor está relacionada à eficiência na tarefa

realizada pelo operário. Já a Teoria Clássica de Fayol está relacionada com a estrutura que a organização deve

possuir para ser eficiente. Fayol separou seis funções básicas que toda empresa deve possuir, que são:

1. Funções Técnicas: produção de bens ou serviços da empresa.

2. Funções Comerciais: compra, venda e permuta.

3. Funções Financeiras: administração de capital.

4. Funções de Segurança: proteção e preservação de bens e pessoas.

5. Funções Contábeis: inventários, registros, balanços, custos e estatísticas.

6. Funções Administrativas: integração e sincronia das 5 outras funções.



Teoria Burocrática de Weber

Max Weber, sociólogo alemão, é considerado o fundador da Teoria

da Burocracia (a segunda abordagem relacionada à

estrutura organizacional). A Teoria da Burocracia de Max Weber teria

se popularizado por volta do ano de 1940, já após a morte do autor.

Max Weber, juntamente com Taylor e Fayol, está entre os principais

pensadores da teoria administrativa. A teoria burocrática surgiu em

clara oposição a suas antecessoras, ou seja, à Teoria Clássica e Teoria

das Relações Humanas. A primeira era criticada pelo seu excesso de

mecanicismo, e a segunda pelo seu ingênuo romantismo.

Segundo a Teoria Burocrática, um homem pode ser pago para agir e

se comportar de certa maneira preestabelecida, a qual lhe deve ser

explicada, muito minuciosamente e, em hipótese alguma, permitindo

que suas emoções interfiram no seu desempenho.

A Sociologia da Burocracia propôs um modelo de organização e os

administradores não tardaram em tentar aplicá-los na prática em

suas empresas.

A partir daí, surge a Teoria da Burocracia na Administração, que é

uma forma de organização que se baseia na racionalidade, isto é,

na adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de

garantir a máxima eficiência possível no alcance dos objetivos.

A teoria burocrática de Max Weber é uma espécie de organização

humana baseada na racionalidade, ou seja, os meios devem ser

analisados e estabelecidos de maneira totalmente formal e

impessoal, a fim de alcançarem os fins pretendidos.

Abordagem Estruturalista Teoria Clássica de Fayol Teoria Burocrática de Weber Teoria Estruturalista

É dividida em 3:



Arte: Max Weber

Regra é, antes de tudo, 

gestão da vida cotidiana.“



1. Formalização: todas as atividades de uma organização

devem estar definidas por escrito (rotinas e procedimentos)

e a organização deve operar de acordo com um conjunto

de leis ou regras (regulamentos, regimento interno,

estatutos, etc.).

2. Divisão do Trabalho: cada empregado tem um cargo com

um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades

oficiais e delimitados.

3. Princípio da Hierarquia: cada empregado recebe ordens

que guiam suas ações. Cada função mais baixa está sob

controle e supervisão da mais alta. Cada funcionário tem

apenas um único chefe.

4. Impessoalidade: o funcionário ideal desempenha com

imparcialidade no relacionamento com outros ocupantes de cargos.

A burocracia enfatiza os cargos e não as pessoas que os ocupam,

pois as pessoas entram e saem da organização, mas os cargos

permanecem para garantir a continuidade e perpetuação.

5. Competência Técnica: a seleção e a promoção dos empregados é

baseada na competência técnica e qualificação profissional dos

candidatos e não em preferências pessoais.

6. Profissionalização do funcionário: os funcionários da burocracia

são profissionais pois são especialistas em face da divisão do

trabalho; são assalariados de acordo com suas funções ou posição

hierárquica; seus cargos constituem a sua principal atividade dentro

da organização; são nomeados pelo seu superior imediato; seus

mandatos são por tempo indeterminado e seguem carreiras dentro

da organização.

6 principais características 
enumeradas por Weber



No senso comum, a burocracia é vista geralmente sob uma

ótica pejorativa. Quando se fala em burocracia, normalmente

associa-se a ideia de grande acumulo de papeis documentais

e de procedimentos vistos quase sempre como

desnecessários. Na verdade, essa é a disfunção da

burocracia, ou seja, um defeito no sistema burocrático, mas

não é o sistema em si.

Na Teoria da burocracia de Max Weber, o conceito é

completamente diverso. A burocracia prima pela total

eficiência da organização e, para que se alcance a eficiência,

todos os detalhes formais devem ser vistos com

antecedência, a fim de que não existam interferências

pessoais que acabem por atrapalhar o processo.

A característica principal da Burocracia reside na racionalidade do

ponto de vista das atividades desempenhadas na organização. A Teoria

Clássica já abordava certa racionalidade, porém, esta se manifestava

apenas na mecanização dos processos e não na mecanização das

atividades dos indivíduos.

Na Burocracia, a liderança se dá tipicamente a ponte de regras

impessoais, escritas e por meio de uma estrutura hierárquica. O poder

é legítimo e depende exclusivamente do grau de especialidade e

competência técnica de quem o detém.



Teoria Estruturalista

É a terceira e última abordagem relacionada à estrutura organizacional,

que se desenvolveu a partir dos estudos sobre as limitações e rigidez do

modelo burocrático de Weber, considerado um modelo típico de sistema

fechado, altamente mecanicista, ou seja, voltado essencialmente à ideia

de máquina, tarefas realizadas mecanicamente.

O ponto mais importante desta teoria é que ela constatou que a inovação

e a mudança trazem conflitos dentro das empresas, e que o conflito é um

importante sinal de força dentro das organizações: sinal de ideias e

atitudes diferentes e que se chocam. Sendo assim, administração do

conflito passou a ser um elemento crucial e de múltiplas aplicações em

sua teoria até os dias de hoje.

Abordagem Estruturalista Teoria Clássica de Fayol Teoria Burocrática de Weber Teoria Estruturalista

É dividida em 3:

Trouxeram, então, abordagens múltiplas em relação:

1. Organização formal e informal

2. Análise interorganizacional

3. Recompensas materiais e sociais

4. Os diferentes enfoques da organização

5. Os níveis da organização

6. A diversidade de organizações



1. Organização formal e informal - Os estruturalistas estudam o

relacionamento entre a organização formal e a informal dentro de

uma abordagem múltipla. Essa perspectiva ampla e equilibrada

que inclui a organização formal e a organização informal

conjuntamente encoraja o desenvolvimento de um estudo não-

valorativo - nem a favor da administração nem a favor do operário

- e amplia o seu campo a fim de incluir todos os elementos da

organização.

2. Análise interorganizacional - Além da análise interna das

organizações, os estruturalistas se preocuparam com a análise

interorganizacional. Trata-se de uma ampliação outrora não

analisada, onde, para os estruturalistas, a organização funciona na

base de transações com outras organizações. Ela interage com seu

ambiente externo e com as demais organizações nele contidas.

3. Recompensas materiais e sociais - Os estruturalistas abrangem

todas as recompensas utilizadas pela organização para motivar as

pessoas. Tanto a abordagem da Teoria Clássica como a das Relações

Humanas são fragmentárias e parciais. O significado das

recompensas salariais e sociais e os símbolos de posição (tamanho

da mesa ou escritório, carros da companhia etc.) são importantes na

vida da organização.

4. Os diferentes enfoques da organização - Para os estruturalistas,

as organizações podem ser concebidas segundo duas diferentes

concepções: 1. Modelo racional da organização. A organização é um

meio deliberado e racional de alcançar objetivos organizacionais

através do planejamento e controle. 2. Modelo natural de

organização. A organização é um conjunto de partes

interdependentes que constituem o todo: cada parte contribui com

algo e recebe algo do todo, o qual é interdependente com um

ambiente mais amplo. Neste modelo, tudo é funcional, e equilibrado,

mas pode ocorrer disfunções.



5. Os níveis da organização - As organizações caracterizam-se por uma

hierarquia de autoridade, isto é, pela diferenciação de poder, como vimos no

modelo burocrático de Weber. Trata-se do que aprendemos no conceito de

hierarquia, no qual temos três níveis: Nível Institucional (Estratégico), Nível

Gerencial (Tático) e Nível Técnico (Operacional).

6. A diversidade de organizações - Enquanto as teorias anteriores focalizaram

as fábricas, os estruturalistas ampliaram o campo da análise da organização

para incluir várias organizações: pequenas, médias e grandes, públicas e

privadas, empresas dos mais diversos tipos (indústrias ou produtoras de bens,

prestadoras de serviços, comerciais, agrícolas etc.), organizações militares

(exército, marinha, aeronáutica), religiosas, organizações filantrópicas, partidos

políticos, prisões, sindicatos etc.

Saindo da abordagem estruturalista, temos a abordagem humanística.



Abordagem Humanística
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Abordagem Humanística

Teoria das Relações Humanas

Teoria das Relações Humanas Teoria Comportamental

É dividida em 2:

Na teoria das relações humanas, os enfoques são

nas pessoas. A máquina, o método de trabalho e a

organização formal dão lugar aos aspectos

psicológicos e sociológicos. Elton Mayo, considerado

o "pai das relações humanas", iniciou em 1927

estudos na Western Electric Company. Tal estudo

recebeu o nome de Hawthorne, teve quatro fases e

duração de cinco anos, o que permitiu o aparecimento

de novos conceitos sobre administração.

Na Primeira Fase: Nessa fase, foram estudados dois grupos de trabalho,

que operando em condições idênticas, tiveram sua produção

constantemente avaliada. Um dos grupos teve suas condições

ambientais de trabalho mantidas constantes, enquanto o outro teve sua

iluminação intensificada, propositalmente. Para frustração dos

pesquisadores, ambos os grupos apresentaram variações semelhantes

de produtividade, independente da intensidade da luz existente, levando

os pesquisadores à verificação da existência de outras variáveis;

descoberta do fator psicológico, preponderante sobre o fator fisiológico.
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Na Segunda Fase: Com a introdução de novas variáveis independentes

(horários de descanso, lanches, reduções no período de trabalho,

sistema de pagamento) buscava-se identificar aquela que mais se

relacionava com a produtividade. Após diversas variações nas

condições de trabalho, que resultaram em crescimento da

produtividade, retornaram o trabalho às condições originais, e mesmo

assim presenciando um crescimento na produtividade das pessoas.

Na Terceira Fase: Programa de entrevistas buscando maiores

conhecimentos sobre as atitudes e sentimentos do trabalhador,

entrevistando 21.126 operários; revelação da existência da organização

informal; por meio dessa organização informal, os operários se

mantinham unidos com certa lealdade entre si ou para com a empresa;

essa lealdade dividida entre o grupo e a companhia poderia trazer

conflito, tensão, inquietação e provável descontentamento.

Na Quarta (e última) Fase: Foi montado um grupo

experimental, composto por nove operadores, nove soldadores e

dois inspetores, que passaram a ser constantemente observados

na sala de observações de montagens de terminais; a observação

permitiu perceber as artimanhas utilizadas por esses operários

para reduzir seu trabalho, de acordo com padrões que o próprio

grupo considerava ideal; aqueles trabalhadores que não o

fizessem eram punidos simbolicamente pelo grupo; nessa última

fase da experiência, foi possível o estudo das relações entre a

organização informal dos operários e a organização formal da

fábrica.

A experiência de Hawthorne durou de 1927 a 1932, quando foi

encerrada por motivos não vinculados ao seu desenvolvimento.

Entretanto, a influência de seus resultados sobre a teoria

administrativa foi fundamental, abalando terrivelmente os

princípios da Teoria Clássica, então dominante.



1. O nível de produção é resultante da integração social

- o nível de produção não é determinado pela capacidade

física ou fisiológica do empregado, mas pela capacidade

social do trabalhador que, quanto mais integrado

socialmente ao grupo, mais produzirá;

2. O comportamento social dos empregados se apoia

totalmente no grupo - o operário não age isoladamente,

mas sim como membro do grupo;

3. As recompensas como as sanções sociais são

importantes - tanto as recompensas como as sanções

aplicadas pelo grupo tinham para o operário um efeito

muito superior àquelas aplicadas pela empresa;

Resultados e conclusões da pesquisa:

4. Os grupos informais são diversos - a empresa possui grupos

informais: que definem suas regras de comportamento, suas formas

de recompensas e punições, seus objetivos, suas crenças; cuja

estrutura nem sempre coincide com a organização formal da empresa;

5. A importância do conteúdo do cargo afeta o moral do

trabalhador - trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e

maçantes, afetando de forma negativa o trabalhador e reduzindo sua

eficiência;

6. Deve se dar ênfase aos aspectos emocionais - os elementos

emocionais do comportamento humano passam a merecer uma

observação e acompanhamento especial.



Teoria Comportamental

A segunda abordagem humanística é denominada

Teoria Comportamental ou Escola do

Comportamento Organizacional. Surgiu com um

livro de Herbert A. Simon, publicado em 1947,

onde o autor desenvolveu uma teoria das

decisões, salientando que a decisão é muito mais

importante que a execução que a sucede.

A partir daí, as empresas são visualizadas como

sistemas de decisões, onde as pessoas percebem,

sentem, decidem e agem, definindo seus

comportamentos diante das situações com que se

deparam.

Abordagem Humanística Teoria das Relações Humanas Teoria Comportamental

É dividida em 2:

A abordagem comportamental se origina diretamente da Escola das Relações

Humanas e mantém a tradição de deixar os aspectos estruturais em segundo

plano, para se dedicar completamente aos aspectos comportamentais e morais.

Ela marca a mais forte ênfase das ciências do comportamento na teoria

Administrativa e a busca de soluções democráticas e flexíveis para aos problemas

organizacionais. Esta abordagem originou-se das ciências comportamentais e,

mais especificamente, da psicologia organizacional.

É com a abordagem comportamental que a preocupação com a estrutura se

desloca para a preocupação com os processos e com a dinâmica organizacional,

isto é, com o comportamento organizacional. Aqui ainda predomina a ênfase nas

pessoas, inaugurada com a Teoria das Relações Humanas, mas dentro de um

contexto organizacional.



Arte: Herbert A. Simon

Tudo o que nos dá 

conhecimento, nos dá a 

oportunidade sermos 

mais racionais.“



A sua característica principal foi a

preocupação com o comportamento

organizacional (processos e dinâmica

organizacional), enfatizando as ciências do

comportamento (behavioral sciences).

Os comportamentalistas, ou behavioristas,

vêem a organização como um sistema

cooperativo racional.

A Teoria Comportamental também possui

duas figuras importantes em sua história:

Frederick Herzberg e Douglas McGregor.

• Fatores Higiênicos e Motivacionais

• Teorias X e Y



Frederick Herzberg, psicólogo americano, expandiu um

estudo muito importante. Ele desenvolveu algo para

tentar entender os fatores que causariam insatisfação e

aqueles que seriam os responsáveis pela satisfação no

ambiente de trabalho. O resultado destes estudos foi

pela primeira vez publicada em 1959, sob o título "A

Motivação Para Trabalhar - The Motivation To Work”.

Herzberg explicava os comportamentos por meio de

fatores, que ele dividia em higiênicos (ou extrínsecos)

e motivacionais (ou intrínsecos).

Fatores Higiênicos ou Extrínsecos: São fatores que se

referem às condições que rodeiam o funcionário enquanto

trabalha, englobando as condições físicas e ambientais de

trabalho. Exemplos: Salário; benefícios recebidos; política da

empresa; oportunidades existentes; segurança no cargo;

relações interpessoais no trabalho, etc.

Fatores Motivacionais ou Intrínsecos: São considerados

fatores motivacionais às tarefas e aos deveres relacionados

ao cargo em si. Exemplos: Reconhecimento; status;

responsabilidade; oportunidade de reconhecimento;

riqueza do trabalho; desafios, etc.



E a outra figura é McGregor. Douglas M.

McGregor, economista e professor

americano, elaborou dois estilos

administrativos, opostos e antagônicos

que chamou de Teoria X (mecanicista e

pragmática) e Teoria Y (baseada na

concepção mais moderna da visão

comportamentalista).

Teoria X: é representada pelos modelos de Taylor, Fayol

e Weber, nas quais o homem é visto como máquina,

como recurso de produção, concepções consideradas

inadequadas sobre o comportamento humano. Na

Teoria X, o homem é indolente e preguiçoso por

natureza; a sua dependência o torna incapaz de

autocontrole e disciplina; ele prefere ser dirigido e tem

pouca ambição; ele busca apenas a segurança.

Teoria Y: Baseia-se em concepções e premissas atuais,

baseada em valores humanos e sociais, totalmente

opostos à visão clássica da Teoria X. Nessa teoria, as

pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer; o

trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou

descansar; as pessoas procuram e aceitam

responsabilidades e desafios; as pessoas podem ser

auto motivadas e auto dirigidas.
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Abordagem Contingencial

Abordagem Contingencial: no ambiente

No ambiente Nos Sistemas

É dividida em 2 aspectos:

A Teoria da contingência ou Teoria contingencial enfatiza

que não há nada de absoluto nas organizações ou na

teoria administrativa. Tudo é relativo. Tudo depende de

algo. A abordagem contingencial explica que existe uma

relação funcional entre as condições do ambiente e as

técnicas administrativas apropriadas para o alcance

eficaz dos objetivos da organização. As variáveis

ambientais são variáveis independentes, enquanto as

técnicas administrativas são variáveis dependentes

dentro de uma relação funcional.

A abordagem contingencial mesmo tendo analisado outras escolas como

a Teoria Clássica ou a Teoria de Sistemas, aceitou suas premissas básicas,

mas adaptou-as a outros termos, pois, nela nada é absoluto ou

universalmente aplicável. Tudo é composto de variáveis sejam

situacionais, circunstanciais, ambientais, tecnológicas e econômicas.

De todas as Teorias Administrativas, a abordagem contingencial enfoca as

organizações de dentro para fora, colocando o ambiente como fator

primordial na estrutura e no comportamento das organizações. De um

lado o ambiente oferece oportunidades e recursos, de outro impões

coações e ameaças à organização.
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Como o ambiente é extremamente vasto e complexo, as organizações não podem absorvê-lo, conhecê-lo e

compreendê-lo em sua totalidade e complexidade, o que seria inimaginável. O ambiente pode ser analisado em

dois segmentos, o ambiente geral e o ambiente de tarefa. Conclusão desta teoria: diferentes ambientes levam as

empresas a adotarem diferentes estratégias, que exigem diferentes estruturas organizacionais.

Ambiente geral: É o macroambiente, ou seja, o

ambiente genérico e comum a todas as organizações.

Tudo o que acontece no ambiente geral afeta direta

ou indiretamente todas as organizações. O ambiente

geral é constituído de um conjunto de condições

semelhantes para todas as organizações, como:

1. Condições Tecnológicas

2. Condições Legais

3. Condições Políticas

4. Condições Econômicas

5. Condições Demográficas

6. Condições Ecológicas

7. Condições Culturais

Ambiente de tarefa: É o ambiente mais próximo e

imediato de cada organização. É o segmento do

ambiente geral do qual cada organização extrai as

suas entradas e deposita as suas saídas. É o

ambiente de operações de cada organização e é

constituído por:

1. Fornecedores de Entradas

2. Clientes ou Usuários

3. Concorrentes

4. Entidades Reguladoras



A Teoria dos Sistemas possui como principal

característica a visão de que os sistemas interagem

entre si, sendo que a falha nesta interação

ocasiona uma modificação.

A Teoria dos Sistemas foi desenvolvida em 1960, e

fundamentou-se em três premissas básicas:

Abordagem Contingencial: nos sistemas

Abordagem Contingencial No ambiente Nos Sistemas

É dividida em 2 aspectos:

1. Os sistemas existem dentro de sistemas;

2. Os sistemas são abertos;

3. As funções de um sistema dependem de sua estrutura.



A teoria dos Sistemas baseia-se no conceito do “homem

funcional”, que se caracteriza pelo relacionamento interpessoal

com as outras pessoas como um sistema aberto.

Ainda segundo esta teoria, as organizações são consideradas um

sistema de papéis, e os indivíduos constituem os atores que

desempenham esses papéis.

As organizações constituem-se de um sistema inserido em um

meio ambiente, onde existem recursos para o desenvolvimento

da atividade proposta e, consequentemente, dos resultados

almejados.

Os elementos fundamentais para a realização do objetivo da

empresa são: a entrada, os processos e as saídas, cada um

sofrendo influências do meio ambiente, provocando mudanças

e afetando, com isso, o sistema como um todo, incluindo as

respectivas áreas da empresa.

Por falar nisso, vamos conhecer as principais áreas funcionais

da empresa no capítulo a seguir.



Considerações Finais
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A Teoria Geral da Administração (TGA), apesar de ser um estudo

relativamente antigo, tem se ocupado com bastante utilidade na

administração, inclusive até os dias de hoje. No estudo da TGA, há

informações que podem ser de grande proveito para orientações sobre

como administrar. O bom estudante deve, ainda, levar em conta que, se

determinado estilo de gestão pode fazer sucesso em uma organização,

pode não acontecer o mesmo em outra. Administrar exige boa dose de

interdisciplinaridade, conhecimento, informação, habilidades ação e,

também, um entendimento teórico sobre a ciência que faz gestão.

"Administração é aplicar o conhecimento à ação." 
Peter Drucker

Sucesso!



Agora você já pode solicitar o certificado em seu nome por apenas R$29,90.

O certificado é preenchido com o nome informado no pedido e enviado para o seu e-mail, também 

informado no pedido, em poucos minutos após aprovação. É simples, prático e rápido!

Esperamos que tenha gostado do curso. Até a próxima!

V o c ê  c o n c l u i u  a  l e i t u r a  d o  c u r s o  d e

Teoria Geral da Administração


