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APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Ementa:

� A disciplina contempla o estudo da evolução da

teoria da administração e noções de organização

dos processo administrativos. Também contempla

o estudo introdutório da questão da

sustentabilidade, responsabilidade e educação

ambiental.



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Objetivos

� Conhecer os fundamentos de administração.

Saber como aplicá-los à vida profissional e

pessoal, dentro das novas demandas em

sustentabilidade. Entender as interligações entre

as diversas atividades executadas em uma

organização.



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Conteúdo programático:

� Conceitos de administração e origens históricas.

Principais teorias administrativas.

Planejamento. Organização. Direção. Controle.

Administração e sustentabilidade.



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Metodologia:

� O conteúdo da disciplina será desenvolvido por meio

de:

� Aulas expositivas, seguidas de exercícios de aplicação;

� Análise de estudos de casos;

� Apresentação de exercícios a serem desenvolvidos em

classe ou extra classe, para análise, correção e

discussão.



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Avaliação

� O processo de avaliação da disciplina possui caráter diagnóstico,

contínuo, processual e formativo, e será realizado mediante a

utilização de vários instrumentos e irá ocorrer por meio da:

� Verificação da compreensão do conteúdo estudado a partir dos

exercícios práticos e estudos de caso;

� Verificação do aprendizado do conteúdo contemplado nas provas

mensais/bimestrais;

� Entrega dos Exercícios e Listas extra classe requisitados na

disciplina, realizados conforme conteúdo desenvolvido, e entregues no

prazo, sendo que essas atividades poderão ser realizadas

individualmente ou em grupo.



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Critérios de Avaliação:



AULA 01

O Que é Administração de Empresas?

� Conceito de administração

� Rápida história da Teoria Geral da Administração (TGA)

� Conceito de Homo Economicus

� As funções da empresa

� Teoria da Burocracia

� Teoria Comportamental

� Estado atual da teoria administrativa

� Perspectivas futuras da administração



CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO

� A palavra “administração” tem sua origem no

latim (ad, direção para, tendência e minister,

comparativo de inferioridade; o sufixo ter,

subordinação ou obediência, isto é, aquele que

realiza uma função abaixo do comando de

outrem, aquele que presta um serviço a outro) e

significa subordinação e serviço.



CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO

� Em sua origem, a palavra administração significa

desenvolver uma função sob o comando de outro,

prestar um serviço a outro.

� Essa velha conotação de supervisionar ou de só

tomar conta de algum empreendimento ou

pessoas está totalmente ultrapassada e obsoleta.



ADMINISTRAÇÃO COMO CIÊNCIA, 
TÉCNICA E ARTE

� A administração cresceu e tornou-se uma ciência,

uma técnica e uma arte: ela é uma ciência com

princípios bem definidos e um corpo de

conhecimentos científicos e devidamente

codificados, uma tecnologia que produz

ferramentas de utilização para obter resultados e

uma arte em lidar com situações concretas e

abstratas.



CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO



O PROCESSO ADMINISTRATIVO



PARA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO?

Vamos debater um pouco?

� Tornar as organizações mais eficazes

� Utilizar recursos disponíveis com maior eficácia

� Proporcionar resultados melhores e sustentáveis

� Aumentar a satisfação do cliente

� Incrementar valor e riqueza

� Melhorar a qualidade de vida das pessoas

� Colaborar com o desenvolvimento do país



RÁPIDA HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO

A teoria administrativa surgiu no início do século passado.

Ela é uma jovem senhora e atravessou fases bem distintas e

que superpõem. Cada uma das fases realça e enfatiza um

aspecto importante da Administração, as saber:

1. Ênfase nas tarefas

2. Ênfase na estrutura organizacional

3. Ênfase nas pessoas

4. Ênfase na tecnologia

5. Ênfase no ambiente

6. Ênfase nas competências e na competitividade



ÊNFASE NAS TAREFAS

� É a abordagem típica da Escola de Administração

Científica.

� Administração científica é o nome que recebeu

por causa da tentativa de aplicação dos métodos

da ciência aos problemas da administração, a fim

de alcançar elevada eficiência industrial.

� A administração científica teve seu início no

começo do século XX pelo engenheiro Frederick

W. Taylor (1856-1915).



ÊNFASE NAS TAREFAS

� Taylor procurou tirar do operário o direito de escolher

o seu jeito pessoal de executar a tarefa – no que foi

bem sucedido – para impor-lhe um método planejado

das tarefas.

� Essa administração das tarefas se assentava na

organização racional do trabalho para definir o

método (the best way)

� A técnica para se chegar ao método racional era o

estudo de tempos e movimentos (motion-time-study)



TAYLORISMO



A PRODUÇÃO EM MASSA

� A linha de montagem na qual o operário executa

tarefas simples e repetitivas ao longo de sua jornada

diária de trabalho é um dos exemplos típicos dessa

fragmentação, simplificação das tarefas e busca da

padronização.

� Henry Ford teve a intuição de utilizá-la para produzir

automóveis e reduzir drasticamente os custos de

produção e, como resultado, o preço de um carro que

antes era privativo e exclusivo das grandes fortunas.



A PRODUÇÃO EM MASSA

� Ford popularizou o automóvel graças à sua

genialidade. Não inventou nada, mas soube como

poucos utilizar as inovadoras técnicas oferecidas

na época da Administração Científica.



FORDISMO – LINHA DE MONTAGEM



A PRODUÇÃO EM MASSA

� Taylor e seus seguidores se preocupavam em

construir um modelo de administração com base na

racionalização e no controle da atividade humana;

uma espécie de engenharia aplicada à administração.

� Ao buscar a produtividade sempre maior, a

Administração Científica concentrou-se na tecnologia

de produção em massa, cujos princípios se apóiam em

conceitos ligados ao estudo de tempos e movimentos.

� Os princípios da produção em massa são:



PRINCÍPIOS DA PRODUÇÃO EM MASSA

1. Padronização: A estandartização de máquinas

e equipamentos de produção, o cuidado com o

seu arranjo físico e disposição racional foram

outras consequências dessa forte tentativa de

reduzir a variabilidade e a diversidade no

processo produtivo.

2. Racionalização do trabalho: é a aplicação

dos princípios de Administração Científica ao

trabalho do operário.



PRINCÍPIOS DA PRODUÇÃO EM MASSA

3. Ritmo: é o movimento ordenado e cadenciado

do produto na linha de montagem em uma série

de operações planejadas em postos de trabalho

específicos e sequenciais.



ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA



PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAYLOR



ÊNFASE NAS TAREFAS

1. Pragmatismo: ênfase na prática e na aplicação

no trabalho organizacional

2. Organização racional do trabalho por

intermédio da análise e da racionalização do

trabalho

3. Divisão do trabalho e especialização do operário

4. Desenho de cargos e tarefas



ÊNFASE NAS TAREFAS

5. Utilização de princípios de administração à

tarefa das pessoas, como receituário para o

administrador

6. Incentivos salariais e prêmios de produção

7. Padronização

8. Abordagem prescritiva e normativa



ÊNFASE NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

São três abordagens relacionadas com a estrutura

organizacional:

� Teoria Clássica de Fayol

� Teoria da Burocracia de Weber

� Teoria Estruturalista



TEORIA CLÁSSICA

� A primeira abordagem a enfatizar a estrutura

organizacional nasceu com Henri Fayol (1841-

1925), engenheiro francês que inaugurou a

abordagem anatômica e estrutural da empresa,

substituindo o enfoque analítico e concreto de

Taylor por uma visão sintética, global e

universal.



TEORIA CLÁSSICA

� Fayol defendia a visão anatômica da empresa em

termos de organização formal, isto é, a síntese

dos diferentes órgãos que compõem a estrutura

organizacional, suas relações e suas funções

dentro do todo.



FUNÇÕES BÁSICAS DA EMPRESA –
SEGUNDO FAYOL

� Funções técnicas: relacionada com a produção de bens

ou de serviços

� Funções comerciais: relacionadas com a compra, a

venda e a permutação

� Funções financeiras: relacionadas com a procura e a

gerência de capitais

� Funções contábeis: relacionadas com os inventário,

registros, balanços, custos e estatísticas



FUNÇÕES BÁSICAS DA EMPRESA –
SEGUNDO FAYOL

� Funções administrativas: relacionadas com a

integração de cúpula das outras cinco funções. As

funções administrativas coordenam e

sincronizam as demais funções (não-

administrativas) da empresa, pairando sempre

acima delas.

� Funções de segurança: relacionadas com a

proteção e a preservação dos bens e das pessoas



FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – SEGUNDO

FAYOL

� Para Fayol, as funções administrativas são

compostas pelos elementos da administração, a

saber:

� Prever: visualizar o futuro e traçar o programa de

ação;

� Organizar: constituir o duplo organismo material

e social da empresa;



FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – SEGUNDO

FAYOL

� Comandar: dirigir e orientar o pessoal;

� Coordenar: ligar, unir, harmonizar todos os atos e

todos os esforços coletivos;

� Controlar: garantir que tudo ocorra de acordo

com as regras estabelecidas e as ordens dadas.



TEORIA DA BUROCRACIA

� A segunda abordagem relacionada com a estrutura

organizacional nasceu com Max Weber (1864-1920),

sociólogo alemão considerado o fundador da Teoria da

Burocracia.

� Para Weber, o termo burocracia não tem o significado

pejorativo de uso popular, mas um significado técnico

que identifica certas características da organização

formal voltadas exclusivamente para a racionalidade

e para a eficiência.



TEORIA DA BUROCRACIA



DIMENSÕES DA BUROCRACIA



CONSEQUÊNCIAS DA BUROCRACIA



ÊNFASE NAS PESSOAS

� É a fase em que administrar é, sobretudo, lidar

com pessoas.

� Esta terceira abordagem da TGA foi uma reação

à abordagem mecanicista e rígida da Teoria

Clássica e da Teoria da Burocracia.



ÊNFASE NAS PESSOAS

� Ela procura enfatizar as pessoas dentro das

empresas, deixando em segundo plano a

estrutura e as tarefas. É a chamada abordagem

humanística e pode ser desdobrada em duas

escolas ou teorias: A Escola das Relações

Humanas e a Teoria Comportamental



TEORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS



ÊNFASE NA TECNOLOGIA

� É a fase em que administrar significa lidar com a

tecnologia, para extrair dela a máxima eficiência

possível.

� Com o advento da cibernética, da mecanização,

da robotização, a tecnologia da informação (TI)

posta a serviço da empresa passou a moldar-lhe a

estrutura e condicionar seu funcionamento.



ÊNFASE NO AMBIENTE

� É a fase em que administrar significa, sobretudo,

lidar com as demandas do ambiente e obter o

máximo de eficácia da empresa.

� Com a influência da Teoria de Sistemas na TGA,

verificou-se que apenas o estudo das variáveis

internas – as variáveis endógenas – não

proporcionava uma compreensão mais ampla da

estrutura e do comportamento organizacional.



ÊNFASE NO AMBIENTE

� Tornava-se necessário o estudo das variáveis

exógenas, situadas fora dos limites da empresa e

responsáveis por influenciar profundamente seus

aspectos estruturais e comportamentais.



ÊNFASE NAS COMPETÊNCIAS E

COMPETITIVIDADE

� A Era da Informação trouxe novos desafios e

abordagens à TGA. As organizações deixaram de

ser vistas como conjuntos integrados de recursos

para serem consideradas detentoras de

competências sempre atualizadas, articuladas e

prontas para serem aplicadas em qualquer

oportunidade, tão logo ela surja, antes que os

concorrentes o façam.



ESTADO ATUAL DA TEORIA

ADMINISTRATIVA

� Todas as teorias administrativas são válidas, mas cada

uma delas mostra somente uma parte da verdade.

� Cada uma delas prioriza ou valoriza apenas uma ou

algumas das seis variáveis básicas do sucesso

organizacional: tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia,

ambiente e competitividade.

� Cada teoria administrativa surgiu como uma resposta aos

problemas empresariais mais relevantes da sua época.

� O comportamento dessas variáveis é sistêmico e complexo:

cada qual influencia e é influenciada pelas outras variáveis.



AS VARIÁVEIS BÁSICAS DA EMPRESA



PERSPECTIVAS FUTURAS

� A tarefa administrativa está se tornando cada vez

mais incerta e desafiadora, pois está sujeita a

mudanças e transformações carregadas de

ambiguidades e incertezas.

� O administrador vem se defrontando com problemas

cada vez mais diferentes e complexos que os

anteriores.

� Essas mudanças tendem a aumentar em face da

inclusão de novas variáveis conforme o processo se

desenvolve.



FATORES DE IMPACTO

� As empresas estão continuamente se adaptando aos

seus mutáveis ambientes

� A adaptação organizacional envolve mudanças de

estratégia, estrutura interna, tecnologia, mercados,

produtos e serviços, etc.

� Existe uma tendência para a continuidade de taxas

elevadas de inflação

� A concorrência se torna cada vez mais aguda

� Existe uma tendência para a crescente sofisticação da

tecnologia



FATORES DE IMPACTO

� A internacionalização do mundo dos negócios – a

globalização – é o fator mais significativo do

desenvolvimento das organizações

� Maior visibilidade das empresas

� Estamos na era da descontinuidade



A mais importante das mudanças 

é a que está ocorrendo com 

conhecimento. Estamos na Era do 

Capital Intelectual



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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