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Você estuda e se certifica por isso.
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Muitas pessoas (podemos arriscar a grande maioria

delas) nunca pararam para pensar em como estão

sintonizadas com esse tema de tamanha importância.

Administração não está somente em empresas, ou tão

em pouco é necessária somente a elas. Duvida disso?

Certo! O que seria do seu lar, por exemplo, sem a

organização, o estabelecimento de regras e a resolução

de problemas cotidianos, onde você e sua família

tomam decisões rápidas e em conjunto? Como seria a

limpeza, a guarda dos mantimentos, e o resto da casa

como um todo? Seria uma completa bagunça, não é

mesmo?! Simplesmente nada funcionaria.

Os lares bem sucedidos, e que convivem em paz, são aqueles bem

administrados pelos seus integrantes. O lar é uma empresa? Não,

mas deve ser tão bem administrado como uma.

Repare que as pessoas que convivem juntos tem de se entenderem,

conviverem em harmonia e trabalharem em equipe. Isso não seria

possível sem a gestão. Isso é gestão!

Você acorda de manhã e sai para trabalhar ou estudar, certo? Tente

imaginar como seria as ruas sem os semáforos, placas, ou qualquer

outro limite de trânsito. Perceba, nesse sentido, que a falta de gestão

sempre trará uma confusão generalizada. Estamos cercados de

elementos que fazem as coisas funcionarem. Há quem participa do

trânsito, quem fiscaliza e aplica multas, quem planeja as vias

transitáveis, dentre vários outros exemplos que podemos citar. A

administração está em todo o lugar!

Nada é possível sem a gestão



Percebeu o que estes exemplos têm em comum?

Administrar não é somente impor regras e limites para as empresas, mas para todo e qualquer cenário em que o ser

humano convive entre si.

Tudo o que existe no mundo de hoje, como empresas, objetos, móveis, eletrodomésticos, ou seja, a maneira como o

mundo está organizado, é fruto da administração.

Para tudo que você está olhando neste exato momento, houve alguém fazendo um estudo detalhado e profundo sobre

sua necessidade. Se você está estudando pelo computador ou pelo celular é porque alguém pensou nessa sua

necessidade, tornando sua rotina cada vez mais prática e adequada para o conhecimento.

Seja lá qual for o ramo em que atua ou estuda, independente de tudo em sua vida, você precisará gerir seu cotidiano,

seu tempo, suas decisões, suas ferramentas de trabalho, sua forma de viver, seu caminho a perseguir.

O que quero dizer é: independente de tudo em sua vida, é importante saber administrar.



ConceitoConceito de Administrar
C a p í t u l o  2

Vimos anteriormente que a administração está em todos os

lugares, entretanto, o foco deste curso é, claro, será a

administração de empresas.

É notável que a administração possui diversos significados e

diversos sinônimos que tentam explicar esse processo

complexo que se torna o diferencial entre o sucesso e o

fracasso de muitas empresas ao redor do mundo.

Os fatores são vários: crise econômica, crise política, falta de

conhecimento por parte do gestor, entre outras. Para você ter

uma ideia, por dois anos seguidos, o Brasil fecha mais

empresas do que abre, aponta o IBGE.

Isso significa que, quando se pensa em administrar, ou gerir, ou gerenciar,

ou qualquer outro sinônimo relacionado a isso, imagina-se que é algo bem

simples, o que não é verdade.

Ah! Lembrando que não é somente pequenas empresas que passam sufoco

no mercado. Gigantes do mercado também correm riscos. Algumas

empresas que faliram nos últimos anos: Blockbuster (diante dos serviços de

streaming, como Netflix e o Net Now), Kodak (que incrivelmente faliu por

conta de sua própria invenção: a câmera digital), Yahoo! (faliram por conta

do posicionamento da companhia e a falta de inovação. Ela poderia ser o

maior portal de pesquisa da internet, mas decidiram ser um portal de

mídia), MySpace (plataforma estagnou e, para ajudar, o facebook chegava

com força total), dentre várias outras.



Arte: Kodak

A Eastman Kodak Company é uma 

empresa multinacional dedicada ao 

design, produção e comercialização de 

equipamentos fotográficos.



Em uma empresa, o ato de administrar significa planejar, organizar, direcionar e

controlar tarefas visando alcançar produtividade, bem-estar dos trabalhadores e

lucratividade, além de outros objetivos definidos pela organização.

Se procurarmos o conceito em livros e artigos, o ato de administrar significa: “Planejar,

organizar, direcionar e controlar os recursos disponíveis, afim de atingir os

objetivos pré-determinados pela empresa.”

Partindo desta premissa, vamos analisar cada um destes detalhes, a seguir.

De forma prática e objetiva: o que é Administrar?



Conceito de Planejar, Organizar, Direcionar e Controlar

Planejar - É a função do administrador de escolher ou estabelecer a missão da organização, seu propósito e objetivos, e

determinar as diretrizes, projetos, programas e estratégias necessárias para atingi-los.

Organizar - É definir os recursos (humanos, equipamentos e materiais), estabelecer procedimentos, métodos, sistemas e

padrões para a realização dos objetivos da organização.

Direcionar - É a função do administrador, através de sua liderança, de influenciar os empregados para alcançar os

objetivos. Isto requer: qualidade, estilo e poder de comunicação, motivação e disciplina.

Controlar - É definir meios para se ter a certeza de que o desempenho planejado está sendo efetivamente atingido.

“Planejar, organizar, direcionar e controlar os recursos disponíveis, afim de

atingir os objetivos pré-determinados pela empresa.”

Conceito de Administrar



Os recursos disponíveis pelas empresas

Um recurso é um ativo, uma competência, um processo, uma

habilidade ou um conhecimento controlado pela empresa.

São os meios empregados para possibilitar as ações e operações

das empresas; São de extrema importância pois proporcionam

eficiência e eficácia no alcance dos resultados desejados;

Corresponde aos ativos utilizados para gerar produtos ou serviços.

Um recurso bem administrado se torna um diferencial no mercado,

sendo decisivo em tomada de decisões e garantindo a

sobrevivência de uma empresa no mercado que a cada ano se

encontra mais concorrido.

“Planejar, organizar, direcionar e controlar os recursos disponíveis, afim de

atingir os objetivos pré-determinados pela empresa.”

Conceito de Administrar

As empresas são constituídas por pessoas que lidam com recursos,

para atingir o objetivo de produzir produtos ou serviços,

consumindo bens ou serviços na realização de suas atividades

empresariais.

A falta de um recurso impossibilita o processo de produção e

colocação dos bens e serviços e colocação dos bens e serviços no

mercado. Assim, todos os recursos empresariais são importantes.

Todavia, são os recursos humanos – as pessoas – os únicos recursos

que proporcionam inteligência, conhecimentos, competências e

decisões que põem em ação todos os demais recursos empresariais,

que são inerentes, estáticos e sem vida própria. Sem recursos, não

há como atingir objetivos.



1. Recursos Humanos: Representam todas as pessoas (bem como suas qualificações e capacidades) que colaboram com a organização,

contribuindo para seu principal objetivo. É, nos dias modernos, o recurso mais importante das empresas. As pessoas são de

extrema importância para o sucesso de uma organização, pois são elas quem gerenciam e comandam a empresa; são elas quem executam,

controlam atividades e processos, consomem os produtos e fazem a divulgação gratuita quando a empresa é realmente boa.

2. Recursos Materiais e Tecnológicos: Incluem os equipamentos e utensílios utilizados pela organização, as instalações fabris e

administrativas, as tecnologias e processos utilizados na produção e na gestão.

3. Recurso da Imagem da Empresa: Representa o posicionamento da organização e das suas marcas, ou seja, aquilo que os consumidores

pensam dos bens ou serviços produzidos e da própria organização. Nos dias atuais, podemos encontrar diversas informações, comentários e

avaliações das empresas nas redes sociais. É, atualmente, a forma mais fácil de encontrar respostas às nossas dúvidas sobre a empresa, seu

produto, seu atendimento, e sua missão.

4. Recursos Financeiros: Representam os meios monetários detidos pela organização (ou a capacidade de obtê-los) e que podem ser

utilizados no financiamento da atividade corrente ou na realização de novos investimentos.

“Planejar, organizar, direcionar e controlar os recursos disponíveis, afim de

atingir os objetivos pré-determinados pela empresa.”

Conceito de Administrar

Vimos que o administrador planeja, organiza, direciona e

controla recursos. Mas, quais recursos existem nas empresas?



Os objetivos pré-determinados pelas empresas

Uma empresa pode ter vários objetivos: ela pode querer ser uma

grande empresa, exportar para diversos países, ser a líder de

mercado, bater recordes em produção, produzir com

responsabilidade, valorizar os seus trabalhadores, enfim, os

objetivos de uma empresa são vários. No entanto apenas um

motivo faz com que uma empresa continue viva e permaneça por

muito tempo no mercado: o lucro através do bom resultado.

O administrador planeja, organiza, direciona e controla todos os

recursos necessários, desde financeiros, humanos até máquinas e

equipamentos para chegar ao objetivo primordial, que é o lucro. E

para chegar no verdadeiro lucro, o gestor necessitará de bons

resultados. O lucro não gera necessariamente resultados, mas

resultados geram, com certeza, o lucro.

“Planejar, organizar, direcionar e controlar os recursos disponíveis, afim de atingir

os objetivos pré-determinados pela empresa.”

Conceito de Administrar

A empresa precisa ser bem administrada para que se saiba exatamente

qual é o seu resultado. Se o resultado não for positivo, é preciso corrigir

os erros antes que seja tarde demais. Muitas vezes, a empresa até

apresenta lucro, mas isso não significa que a empresa está bem. É

preciso avaliar qual foi o investimento, e se o retorno está de acordo com

o esperado.

Por outro lado se a empresa está dando um retorno bastante favorável, é

preciso que seja avaliada a possibilidade de novos investimentos. Pode

ter certeza que uma boa gerência é mais importante que o bom lucro do

mês. A rentabilidade de um mês pode não se repetir no mês seguinte.

Por este motivo, ter bons resultados a partir de procedimentos claros,

valorizações do funcionário e boa gestão financeira são características de

empresas bem-sucedidas.



Características 
das Empresas
Bem-sucedidas

Características 
das Empresas
Bem-sucedidas
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Seja sincero! Todos sabemos que as empresas 

bem-sucedidas e autossustentáveis são o 

objeto de desejo de qualquer futuro gestor, 

inclusive o seu, correto?!

Mas, você já reparou que sempre ouvimos falar dos grandes feitos

empresariais e das conquistas de alguns ícones do mundo

empresarial, mostrando apenas os números dos seus resultados,

sem nenhuma análise profunda que demonstre as atitudes e/ou

os motivos do seu sucesso?

Isto, em parte, se deve a que a maioria das pessoas não dão a

merecida importância para as características destas empresas

vencedoras, mas somente aos resultados que obtiveram. O fato é

que os empreendedores que almejam uma carreira bem sucedida

devem se importar muito mais com o ”como fizeram” do que com

o ”quanto conquistaram” estas empresas.

Por isso, vamos listar algumas características que fazem parte

destas grandes histórias, e que também nos servirão como

métricas para você saber se está no caminho certo ou não.



São lucrativas e geram riqueza

O conceito de lucro e riqueza não pode estar apenas atrelado

àquela imagem defasada do século passado: patrões cada vez

mais ricos e trabalhadores cada vez mais pobres.

A lucratividade e riqueza de uma empresa bem sucedida também

é medida na forma como ela é distribuída entre os seus

colaboradores e na comunidade onde está instalada.

Se todos, independente do nível hierárquico, se sentem satisfeitos

com o trabalho exercido e com os benefícios recebidos diante

deste, logo, a empresa, além de lucrativa, também gera riqueza.

Estamos falando da cultura organizacional da empresa.

Este é um assunto amplo, mas podemos nos referir de forma

resumida ao seu aspecto gerencial. Conflitos são importantes,

sim!

A aceitação de diferentes opiniões dentro da empresa pode trazer

uma diversidade de soluções. Basicamente, o gestor deve aceitar

e até estimular os conflitos, entretanto, deve ficar de olhos

abertos, fazendo com que eles se resolvam antes que se torne

algo pessoal entre os “protagonistas” da discussão.

São saudáveis e seus conflitos não 
são duradouros



O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas) realizou estudos que indicam que a vida média da

metade das novas empresas está em torno de 2 anos. 62% delas

declaram falência antes do quinto ano de vida. Como dito há pouco

também, atualmente, as empresas mais fecham do que abrem. São

dados tristes, mas que servem de métrica para entendermos “no que

estamos nos metendo”.

Mas, e como podemos melhorar tais resultados? Para superar este

cenário é necessário acompanhar as inovações e investir em

planejamento.

Temos como exemplo o McDonald's. Com certeza você conhece a

maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer,

servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia em 119 países

através de 35 mil pontos de venda.

Acredite se quiser, mas a empresa começou em 1940 como uma

churrascaria.

Em 1948, eles reorganizaram seus negócios como uma

hamburgueria que usava os princípios de uma linha de produção,

como de carros, onde cada um possui uma única e específica

função, agilizando o processo do pedido.

O McDonald's vende principalmente hambúrgueres, cheeseburgers,

frango, batatas fritas, refrigerantes, milk shakes e sobremesas. Em

resposta à evolução dos gostos dos consumidores, a empresa

ampliou o seu menu para incluir saladas, peixes, wraps, smoothies e

frutas.

Logo, podemos concluir que empresas que duram muito tempo,

também são flexíveis.

Alcançam longevidade



Flexibilidade é a palavra de ordem. Os clientes estão

exigindo cada vez mais um tratamento personalizado.

O prazo de entrega, o tempo de resposta a uma

reclamação, as trocas ou devoluções e outros fatores

são cada vez mais intensos e contínuos.

Se a empresa não acompanhar este ritmo, resultará

em perda de clientes e a sua fatal consequência: perda

de vendas.

Além do exemplo do próprio Mc Donald’s, temos milhares de outros

exemplos que existem não só em local físico, mas também pela

internet.

Na era da informação, onde a internet está em todo e qualquer

lugar, me fale uma empresa decente que não possui uma logística

para entregar da forma adequada seus produtos, um mecanismo de

atender seus clientes da maneira mais rápida e otimizada possível,

ou um mostruário ou portfólio de seus produtos ou serviços? Difícil

de encontrar, não é mesmo!?

São flexíveis, possuindo enorme capacidade de ajustamento



Ter uma empresa admirada não é simplesmente ter um

bom produto/serviço, amado por muita gente.

Ser um exemplo, trazer inspiração, é um processo

demorado que exige muita sabedoria nos campos de

administração, comunicação, marketing e, principalmente,

empreendedorismo. As pessoas admiram algo novo,

ousado, de qualidade.

A equação é mais ou menos a seguinte: um produto

inovador + um posicionamento ousado de mercado +

comunicação eficaz com os clientes (onde você resolve

problemas de verdade!) e gera conteúdo de qualidade =

admiração de todo e qualquer cliente.

O Google, por exemplo, começou como um site de buscas se tornou

uma das maiores potências do mundo. A empresa expandiu seus

horizontes e não se tornou referência somente na web. Seu Sistema

Operacional, o Android, é o mais usado no planeta. A Google é amada e

respeitada. Sinônimo de admiração no ramo da tecnologia.

A Netflix, uma empresa de séries e filmes em streaming e que

atualmente é o maior sucesso. Hoje, pode ser considerada uma das

maiores empresas do mundo. A Netflix está em todas as redes sociais

divulgando suas séries originais, que são acompanhadas em todo o

mundo.

Além disso, a forma como a empresa lida com seus clientes nas redes

sociais é fantástica.

São admiradas, e inspiram as outras



Exemplo de interação da Netflix com seus consumidores em uma rede social



São os melhores lugares para 
trabalhar

Elas são mais do que bons lugares para se trabalhar.

Profissionais bem preparados estudam e fazem

treinamentos específicos para trabalhar especificamente

nestas empresas, mesmo sem as garantias de que serão

selecionados para o cargo.

Geralmente, passam por dezenas de etapas em um

único processo seletivo. Realmente faz parte do plano

de vida e carreira dos profissionais mais ousados e bem

preparados.

Foi-se o tempo em que plagiar as ideias das empresas rivais era sinal de

concorrência. Hoje, falamos de “diferencial”. Nenhuma empresa bem-sucedida

pode ser diferente copiando os processos, produtos, conhecimentos dos seus

concorrentes, e cada empresa costuma oferecer um programa diferente, com

benefícios diferentes e uma cultura única: a do investimento no capital humano.

Alguns exemplos interessantes: No Airbnb, os funcionários ganham um bônus

de US$ 2 mil para viajar para qualquer lugar do mundo que desejarem, e com

direito a passeios; no Yahoo, os funcionários têm desconto em resorts de esqui

e parques temáticos da Califórnia. Também são liberados para fazer viagens com

seus colegas de trabalho; no Facebook, os pais que trabalham no Facebook têm

direito a quatro meses de licença maternidade. Além disso, eles recebem US$ 4

mil – chamado de “dinheiro do bebê” – e podem retirá-lo quando for necessário.

Possuem uma identidade própria –
uma cultura especial



Hierarquia
Hierarquia
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Hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes com

subordinação sucessiva de uns aos outros. Em poucas

palavras, podemos defini-la como a ordem da cadeia de

comando dentro de uma organização.

Você talvez deva conhecer como o famoso “manda quem

pode, obedece quem tem juízo”.

O contexto de Hierarquia é bem antigo, onde o percursor, de

certa forma, foram as Igrejas e, posteriormente,

disseminados para Instituições Militares e as Organizações

da época, respectivamente.

Manda quem pode, obedece quem tem juízo



Exemplos de hierarquia:

Igreja Católica, nesta ordem: Papa, Cardeal, Arcebispo, Bispo, Padre, Diácono e Leigo.

Exército Brasileiro, nesta ordem: Marechal, General de Exército, General de Divisão, General de Brigada, Coronel, Tenente-

Coronel, Major, Capitão, Primeiro Tenente, Segundo Tenente, Aspirante, Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-

Sargento, Cabo e Soldado.

Jogo de Xadrez, nesta ordem: Rei, Rainha (dama), Torres, Bispos, Cavalos e Peões.

Empresas privadas, normalmente nesta ordem: Presidentes, Diretores, Gerentes, Supervisores, Auxiliares, Vendedores.



Arte: Papa Francisco - autoridade máxima da igreja católica



A maioria das empresas apresenta uma estrutura hierarquizada, ou seja, com

níveis diferentes de autonomia. Normalmente, elas possuem três camadas

estratégicas de responsabilidade em sua hierarquia empresarial, que são os

níveis Estratégico, Tático e Operacional. Cada um deles tem sua importância

dentro da organização.

Apesar da diferença entre eles, os grupos devem estar interligados, pois em

parte, dependem um do outro para alcançarem juntos. Para isso, superiores

delegam tarefas, afinal, possuem autoridade sobre os subordinados, que, por

sua vez, possuem responsabilidades. Complicou? Não tem problema! Vamos

entender cada um destes itens, a seguir.



São três camadas: nível estratégico, tático e operacional.

Nível Estratégico: Corresponde ao nível mais elevado da empresa, constituído de presidente, diretores e acionistas.

Definem os objetivos empresariais; Analisam alternativas estratégicas para atingir os objetivos de forma adequada; Fazem

investimentos para expansão do negócio e; Tomam decisões globais, elaborando o planejamento estratégico e de políticas

organizacionais.

Nível Tático: Constituído por gerentes, supervisores, encarregados. Fazem a intermediação entre os níveis, transformando

estratégias em resultados; Transformam planos em ações, papel em realidade e; Administram o nível operacional através

dos recursos dispostos pelo topo da empresa.

Nível Operacional: É o nível localizado nas áreas inferiores da empresa. Constituído pelos chamados “Chão de Fábrica”.

Programam e executar as operações básicas (rotineiras) da empresa; Atuam na linha de frente da empresa através das

atividades de recepção, vendas, atendimento, operação de máquinas, etc.

Normalmente, elas possuem três camadas estratégicas de responsabilidade em sua

hierarquia empresarial. Os níveis superiores delegam tarefas, afinal, possuem

autoridade sobre os subordinados, que, por sua vez, possuem responsabilidades.

Hierarquia

As Camadas da Hierarquia Empresarial



Normalmente, elas possuem três camadas estratégicas de responsabilidade em sua

hierarquia empresarial. Os níveis superiores delegam tarefas, afinal, possuem autoridade

sobre os subordinados, que, por sua vez, possuem responsabilidades.

Hierarquia

Delegação de Tarefas

Na hierarquia, sempre ouviremos falar sobre delegação de tarefas. Lembra na escola, quando a professora pedia para um aluno

anotar em uma folha os nomes dos alunos bagunceiros, enquanto ela saia da sala por alguns minutos? Pois bem, delegar é

exatamente isso.

Delegar nada mais é do que o processo pelo qual os superiores hierárquicos distribuem tarefas e dão a incumbência de realizar

atividades (autoridade) aos seus subordinados na organização. Professores, por exemplo, têm autoridade sobre seus alunos dentro

da sala de aula. Delegar, logo, significa conceder poderes, transferir a representatividade da tarefa. A tarefa pode ser da mais simples

até a mais complexa. Não importa a dificuldade da tarefa, mas o ato de transferir a ação.

Vamos aos exemplos:

a) Delegação de tarefas como atendimento telefônico, envio de e-mails, conferência de postagens e documentos, em geral, etc.

b) Delegação de parte ou de projetos inteiros em que o subordinado se mostra capaz de conclui-lo de forma eficaz.

c) Delegação de poderes, onde o superior hierárquico dá ao subordinado o poder de supervisionar a equipe e liderá-la em seu lugar.



Normalmente, elas possuem três camadas estratégicas de responsabilidade em sua

hierarquia empresarial. Os níveis superiores delegam tarefas, afinal, possuem autoridade

sobre os subordinados, que, por sua vez, possuem responsabilidades.

Hierarquia

Delegação de Tarefas

Formas de delegação:

a) O subordinado aceita a delegação, implícita ou explicitamente, criando, portanto, a obrigação ou a responsabilidade.

b) O superior determina os objetivos e deveres para um subordinado.

c) O superior atribui ao subordinado a responsabilidade pelos resultados.

Boas Razões para Delegar:

a) Desafogar o superior, permitindo-o focalizar nas tarefas de maior prioridade.

b) Permitir que os subordinados cresçam e se desenvolvam.



Normalmente, elas possuem três camadas estratégicas de responsabilidade em sua

hierarquia empresarial. Os níveis superiores delegam tarefas, afinal, possuem autoridade

sobre os subordinados, que, por sua vez, possuem responsabilidades.

Hierarquia

Autoridade e Responsabilidade

Por fim, autoridade é o poder legal/formal ou legítimo, ou o direito de comandar ou agir. É o poder de

comandar os outros, fazendo-os executar atividades que são consideradas adequadas para a realização

dos objetivos de um departamento ou da empresa. Já a responsabilidade é a obrigação de um

subordinado para com seu superior hierárquico, que lhe designou uma determinada tarefa.

Maria é diretora financeira. João é auxiliar financeiro. Maria tem autoridade sobre João. João tem

responsabilidade de executar as tarefas solicitadas por Maria.



Normalmente, elas possuem três camadas estratégicas de responsabilidade em sua

hierarquia empresarial. Os níveis superiores delegam tarefas, afinal, possuem autoridade

sobre os subordinados, que, por sua vez, possuem responsabilidades.

Hierarquia

Autoridade e Responsabilidade

Então, para entendermos melhor, no que se refere à autoridade:

O nível estratégico possui autoridade sobre o nível tático e operacional.

O nível tático possui autoridade sobre o nível Operacional.

Já o nível operacional não possui autoridade alguma.

Já na responsabilidade, inverte-se o cenário:

O nível operacional tem a responsabilidade de execução a pedido dos demais níveis.

O nível tático tem a responsabilidade para com o nível estratégico.

O nível estratégico não tem responsabilidade de execução para com nenhum outro nível.



A Evolução da 
AdministraçãoA Evolução da Administração

C a p í t u l o  5

A administração tem sua origem na necessidade do homem de satisfazer suas 
próprias exigências e as do grupo com o qual convive

Representa a produção de bens e para a ação econômica e social

do meio natural. A administração é uma atividade inerente à

vida humana constantemente. Estamos aplicando a

administração nas diferentes atividades diárias. Administramos o

tempo, os recursos e o trabalho.

São várias as referências histórias. Por exemplo, nas primeiras

civilizações, como as Astecas, Mayas, Incas e egípcia, a construção

das pirâmides evidencia a existência de uma complexa

organização, banhados de engenharia, física e matemática.

Sendo assim, podemos dizer que a história da

Administração iniciou-se há muito tempo atrás, mais

precisamente no ano 5.000 a.C, na Suméria, quando os

antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de

resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte

de administrar. Em seguida, na China de 500 a.C, que teve

necessidade de adotar um sistema organizado de governo

para o império (com seus oito regulamentos e as Regras de

Administração Pública de Confúcio).



Arte: Pirâmides do Egito



Os contextos históricos são muitos, mas na evolução da

administração em geral, duas instituições se destacaram: a Igreja

Católica Romana e as Organizações Militares, que falamos

anteriormente no Capítulo sobre Hierarquia.

A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização

formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos

vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos,

a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas,

espalhando-se por todo mundo e exercendo influência, inclusive

sobre os comportamentos das pessoas, que são seus fiéis.

As Organizações Militares evoluíram das displicentes ordens dos

cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários dos séculos XVII

e XVIII até os tempos modernos com uma hierarquia de poder

rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a

todas empresas da atualidade.

Já o fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da

moderna administração ocorreu no final do século XVIII, se estendeu ao

longo do século XIX, chegando ao começo do século XX. Esse fenômeno,

que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e

políticas, chamou-se Revolução Industrial.

A Revolução Industrial foi um grande impacto no processo de produção

através de mudanças tecnológicas alterando a economia e o meio

social. Iniciou-se na Inglaterra e pode ser divida em dois períodos

diferentes: entre 1780 a 1860 e entre 1860 a 1914. Na primeira fase,

chamada de “Revolução do carvão e do ferro”, houve a mecanização da

indústria e da agricultura (máquina de fiar, descaroçador de algodão), a

introdução da máquina a vapor, o desenvolvimento do sistema fabril,

aceleramento no meio de transportes e comunicações. Já a segunda

fase, chamada de “Revolução do Aço e da Eletricidade”, caracteriza-se

pela substituição do ferro pelo aço, aperfeiçoamento do dínamo

(invenção do motor de combustão interna), substituição do vapor pela

eletricidade e pelos derivados de petróleo.



Tais mudanças influenciaram de forma significativa o meio social e a forma

de administração. No primeiro momento, com a inserção da máquina a

vapor, a produção de mercadorias aumentou muito e os lucros dos

burgueses donos de fábricas cresceram na mesma proporção. Por isso, os

empresários ingleses começaram a investir na instalação de indústrias. As

fábricas se espalharam rapidamente pela Inglaterra, provocando mudanças

tão profundas que o modo de vida e a mentalidade de milhões de pessoas

se transformaram numa velocidade espantosa. O mundo novo do

capitalismo, da cidade, da tecnologia e da mudança incessante triunfou.

A partir do século XX, então, se inicia o desenvolvimento de teorias para a

administração das empresas. Muitas dessas teorias vivem até hoje em

empresas modernas.

Vamos conhecê-las, adiante, no próximo capítulo!



Teorias da AdministraçãoTeorias da Administração
C a p í t u l o  6

A administração tal como conhecemos hoje é resultado histórico e integrado de inúmeros precursores.

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



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.



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.



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.



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

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.



Arte: Elton Mayo

Um trabalhador feliz é um 

trabalhador produtivo.“



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.



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.



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.



As Áreas Funcionais 
das EmpresasAs Áreas Funcionais das Empresas

C a p í t u l o  7

Áreas funcionais são agrupamentos de processos de uma empresa, cada qual realizando suas atividades e que, somadas, possibilitam

que os objetivos sejam atingidos. Trata-se das especialidades que compõem uma organização. As áreas funcionais mais comuns são:

1. Marketing;

2. Publicidade;

3. Recursos Humanos;

4. Contabilidade;

5. Finanças;

6. Vendas e;

7. Logística.



Marketing

Não há sinônimos para Marketing, como propaganda, vendas

ou promoção. Marketing usa tudo isso e muito mais.

A própria definição de marketing, apresentada por Philip Kotler,

um dos autores mais renomados da área na atualidade, nos ajuda

a entender o que realmente é marketing: "Marketing é um

processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos

obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta

e troca de produtos de valor com outros”

O Marketing é responsável pela análise de tendências de mercado

e viabilização de implantação de novos produtos, mas tudo com

foco nas necessidades e características dos consumidores.

O Marketing justifica sua existência na diversidade de necessidades e

desejos do ser humano. Uma necessidade nasce de um sentimento de

carência: as pessoas têm fome ou sede e precisam comer ou beber, têm

frio e necessitam de roupas para se cobrirem, têm vontade de saber e

precisam de livros e escolas.

Veja que marketing é um processo, ou seja, várias coisas acontecendo ao

mesmo tempo para satisfazer necessidades e desejos. Fazer marketing é

satisfazer o consumidor e a empresa, consequentemente, venderá mais.

Fazer marketing é trabalhar com os famosos 4P´s, muito contestado no

meio acadêmico, mas ainda eficaz na sua aplicação.

Por fim, é função do departamento de marketing fazer algo que é raro nas

empresas de pequeno e médio porte: o Planejamento Estratégico.



Neste Planejamento Estratégico, há elementos que são imprescindíveis em qualquer

planejamento: objetivos, metas e estratégias. Em outras palavras, onde se quer chegar (e em

quanto tempo), quais etapas traçarei para chegar lá e como eu vou chegar lá. Fazer

planejamento estratégico é se antecipar. É entender tão bem o consumidor que se atenda, não

só o que o consumidor deseja, mas o que ele irá desejar.

O Marketing deve administrar, planejar, agir, monitorar, criar novos produtos, estar perto dos

clientes, conversar com eles, observá-lo, deixá-lo ser ouvido etc. O foco principal deve ser

sempre a satisfação total do consumidor com um alvo muito claro: fazê-lo comprar de novo.

Quando uma empresa consegue a real fidelização dos seus consumidores, significa a coroação

de um excelente trabalho de marketing e planejamento estratégico.



Publicidade

Diferente do marketing que colabora com a análise das necessidades

dos clientes, a Publicidade colabora para o desenvolvimento de

estratégias para melhor apresentar um produto ou uma ideia.

Com que finalidade? Com a finalidade de convencer o consumidor de

sua necessidade e qualidade.

É uma atividade profissional dedicada à difusão pública de ideias

associadas a empresas, produtos ou serviços.

O publicitário pesquisa o perfil do público-alvo, levantando dados

como idade, condição socioeconômica, escolaridade, costumes e

hábitos, afim de criar campanhas publicitárias para melhor “atingi-

las”, no sentindo de impacta-las diante da ideia criada.

Como sabemos, o ser humano dispõe de cinco sentidos que

permitem nosso relacionamento com o mundo que nos rodeia:

olfato, paladar, tato, visão e audição. Então, de forma simples,

podemos dizer que a publicidade usa a criatividade como um ímã

de clientes, impactando-as através de seus sentidos com o

objetivo de reforçar a presença da marca/produto no mercado.

Vamos ver algumas publicidades interessantes, a seguir. Tente

captar a mensagem de todas elas.



Fedex 
China-Austrália



Volkswagen
Precisão no estacionamento



Jakpetz
Afaste-os do seu cachorro



Recursos Humanos

A área de Recursos Humanos, ou apenas RH como é chamada

também, é responsável por melhorar o resultado da empresa

através do recurso de “pessoas”.

Por isso, em cada empresa, o RH é responsável por uma série de

atividades e processos, que faz com que as pessoas alcancem as

metas e objetivos propostos através de um tipo de

comportamento, atitudes ou cultura já pré-estipulados pela

própria organização.

A área de RH auxilia em todas as atividades da empresa que

impactam no comportamento e atitude das pessoas, como por

exemplo, promoção, desligamento, pagamento de salários,

comunicação interna, feedback, liderança, gestão de processos,

gestão de projetos e etc.

Contabilidade

A contabilidade é a ciência que estuda, controla e interpreta os

fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins

lucrativos ou não. Ela registra os atos e fatos contábeis de uma

pessoa física e jurídica, bem como as mutações de seu

patrimônio. Trata-se de um processo que consiste em identificar,

medir e comunicar informações relativas a atos e fatos

da administração econômica, permitindo julgamento e decisão a

quem possa interessar.

Sabemos que todo empresário necessita de informações para

a tomada de decisões, logo, somente a contabilidade oferece

dados formais e científicos que permitem atender a essa

necessidade. A contabilidade é, por fim, o suporte para análises

que exijam perícias contábeis, levantamentos patrimoniais em

inventários, haveres, entre outras.



Finanças

É uma área muitas vezes confundida com a contabilidade. A

contabilidade é responsável, como vimos, pelo registro dos atos e fatos

contábeis de uma pessoa física ou jurídica, o que inclui seus ativos

patrimoniais. Já a finanças lida com a boa aplicação, gerenciamento

e o controle desses ativos. É ela quem articula toda a empresa: faz o

pagamento dos funcionários, libera o dinheiro para o reabastecimento

de estoque, compra de matéria-prima e etc.

É responsável por recebimentos, pagamentos, cobranças e aplicações

(sendo que muitos desses serviços poderão ser feitos por terceiros,

como, por exemplo, os bancos e escritórios de cobrança). De forma

analítica, a área de finanças faz parte do controle dos recursos para

compras e aquisições. Além do gerenciamento da própria

existência da empresa e suas respectivas áreas, essa área também

auxilia na tomada de decisão do administrador uma vez que ele sabe o

quanto a empresa possui (e pode) para investir.

Vendas

Em uma empresa, a área de vendas (ou setor comercial) é, de

certa forma, a mais importante para o sucesso do negócio. É

através deste setor que a empresa pode saber por que, quando

e o que os clientes compram, quais são os clientes de maior

valor, entre outras informações totalmente relevantes ao

negócio. O vendedor funciona como uma ponte entre

a organização e seu cliente.

Para muitos clientes, o vendedor é a própria organização e, por

essa razão, deve ser dada importância à estruturação da força

de vendas, assim como objetivos e estratégias bem traçadas

como um atendimento impecável e conhecimento sobre os

produtos e/ou serviços oferecidos pela empresa. Trata-se de

alguém com uma preocupação ética, que não quer vender

apenas uma vez, mas que tenha um grande poder de criar e

manter relacionamentos duradouros com os clientes.



Logística

É a área da administração que cuida do transporte e armazenamento das mercadorias.

Pode estar ampliada também como área responsável por prover recursos, equipamentos e

informações para a execução de todas as atividades de uma empresa.

A logística é uma das áreas com maiores campos de estudo de toda a administração, pois

envolve assuntos gerenciais relacionados às vantagens competitivas que podem oferecer,

como por exemplo, estudos sobre custos de armazenagem, tempo de entrega, tempo de

reposição de materiais etc.

Com o mercado aquecido devido ao crescimento da economia, profissionais formados em

administração, economia e engenharias em geral são procurados para a função.

O objetivo é usar os espaços de armazenagem de materiais da melhor forma possível, planejar

o transporte desses produtos, tudo de forma rápida e com custo baixo.



Administrando Decisões
Administrando Decisões
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Administrar uma decisão é fazer uma escolha racional, dentre

alternativas disponíveis e que se faz presente em todos os

níveis da organização (estratégico, tático e operacional). A

tomada de decisão identifica problemas e tem por objetivo criar

soluções para lidar com uma situação em específico ou extrair

vantagens em uma oportunidade de escolha. Toda organização é

constituída e se desenvolve a partir de decisões corretas que, no

seu conjunto, singularizam a sua identidade e determinam seu

nível de qualidade.

Já a falta de planejamento nas empresas pode levar a decisões

erradas e, inclusive, pode fazer a pessoa agir única e

exclusivamente pelo impulso, sem analisar os fatores de risco e

sem considerar os resultados das decisões corretas anteriores que

são de extrema importância. É algo comum no nosso dia-a-dia,

pois, com o tempo escasso e os diversos compromissos,

costumamos tomar qualquer decisão que na hora “H” pareça a

mais correta sem pensar nas suas consequências.



Exemplo de tomada de 

decisão na empresa:

O patrão oferece um aumento salarial 

de 10% para um determinado 

funcionário.

Na hora de se tomar uma decisão 

deste porte, quais efeitos poderiam ser 

pensados como forma de prevenção?

1. Encargos gerais
De quanto será meu novo custo trabalhista com este funcionário?

2. Participação/iniciativa/integração
Ele continuará com o mesmo rendimento para a empresa?

3. Conflitos
Existem outros funcionários com mais tempo na empresa que este,

e que merece tanto quanto ele? Isso não irá gerar insatisfação destes?

4. Funções e responsabilidades
Devo atribuir novas funções a ele? Ele realmente está preparado

para ter mais autoridade e responsabilidades dentro da organização?



Há muito tempo, tecnologia e informação atuam juntas no

contexto empresarial. Antes, eram utilizadas de forma isolada (ou

seja, cada uma desempenhava seu papel e nada mais), mas com

as mudanças tecnológicas no cenário global, as empresas

passaram a usar a informação e a tecnologia de forma integrada,

adquirindo com isso, a redução da duplicidade de dados e a

rapidez no acesso as informações.

A informação aliada às diversas tecnologias se tornou o

maior ativo da empresa, pois as empresas que possuem maior

domínio sobre a gama de informações existentes, tanto do

mercado interno quanto do mercado externo, são as que

possuem maior participação no mercado (Marketing Share).

A Importância da Informação no Processo Decisório

O mundo dos negócios não admite mais falhas, processos

demorados ou falta de inovação por parte das empresas.

A empresa que deseja adquirir vantagem competitiva ou até

mesmo permanecer no ambiente empresarial, deve buscar um

aperfeiçoamento contínuo do seu negócio.

Para aperfeiçoar é preciso conhecer. Para conhecer é

fundamental ter informação. Sem informação, a empresa

não sobrevive.



Mais importante de saber o que fazer, é saber como fazer. A metodologia é, normalmente, composta com base nas quatro

funções administrativas clássicas, que aprendemos no início deste curso: planejar, organizar, direcionar e controlar.

Planejar: é a base para as demais funções. O planejamento define os objetivos a seguir e como alcançá-los. Tem por objetivo dar

o norte à equipe. É a base de qualquer tomada de decisão.

Organizar: é dizer quem vai fazer o que e em que ordem. Montar equipes, destinar orçamentos. Estabelecer prioridades. Dizer o

que não fazer também é importante. Deixar claro para todos o que cada um faz, quanto tempo tem para isso, como vai ser o

controle e a cobrança, que recompensas estão no horizonte. É transformar o planejamento em ações objetivas e ordenadas.

Direcionar: depois de saber o que fazer (planejamento) e como fazer (organização) é a hora de acionar a empresa, hora da ação.

Comunicar todas as informações e diretrizes necessárias e coordenar a execução do trabalho, influenciando de modo positivo o

comportamento das pessoas para que cheguem aos resultados esperados, aos objetivos propostos.

Controlar: acompanha a evolução das atividades, providenciando as correções necessárias para assegurar a realização dos

objetivos. Basicamente, verifica se a atividade está alcançando os resultados esperados.

Metodologia



Etapas do Processo Decisório

De forma bem prática e objetiva, quais são as etapas de um processo decisório? São elas:

1. Identificação e Diagnóstico: Reconhecer a situação-problema e sua causa.

2. Gerar Soluções Alternativas: Apresentar opções 1, 2, 3 (...), quantas necessárias.

3. Avaliação das Alternativas: (Excelente, ótima, regular, ruim, péssima).

4. Escolha: Qual a melhor resolução possível e qual a minimamente aceitável?

5. Implementar a decisão: Envolver as pessoas que vão implementar a decisão até o final.

6. Avaliação: Fazer análise de eficiência da decisão implantada.



Analisando a Decisão Tomada

Para se tomar uma boa decisão, sugerimos que utilize o seguinte esquema:

a) Qualidade do processo decisório
Todas as informações importantes foram analisadas? 

Analisando somente números e fatos, essa é realmente a 

melhor decisão?

b) Implementação
As pessoas envolvidas entenderam a decisão?

Será que elas estão realmente comprometidas?

E se não tiverem e der tudo errado, qual meu plano B?

c) Custo
Será que irei gastar realmente essa quantia de dinheiro?

Além do dinheiro, quanto de energia e tempo serão gastos?

d) Envolvimento
As pessoas certas foram envolvidas e ouvidas no processo?

Há alguém melhor com que posso contar para desempenhar

aquela função em específico?
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A administração se caracteriza como uma atividade meio, e não é

um fim em si mesma. Administrar diz respeito ao desempenho da

organização como um todo, e não somente em um determinado

contexto.

Aqui no Brasil, o administrador deverá ter coragem para lidar com

o ambiente desfavorável e burocrático que assola nosso país. Mas

a administração é um processo dinâmico, que consiste em tomar

decisões sobre o uso de recursos, para realizar objetivos, e, por

mais que seja um processo complexo, temos certeza que você

conseguirá tomar boas decisões, gerenciar pessoas e fará bom uso

dos dados e informações levantados.

Busque, sempre que possível, a disciplina. Tão importante quanto

planejar e listar suas tarefas, é realizá-las com êxito. Utilize

corretamente seus recursos e vá em busca dos seus objetivos.

Ah! E jamais pare de se informar. O conhecimento é o segredo para

que você obtenha maiores lucros com menos esforços e recursos, bem

como liderar e motivar sua equipe de forma eficiente e conquistar a

confiança do seu cliente e do mercado como um todo.

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

Administração de Empresas


