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Teorias administrativas: ênfases e 
principais enfoques

1. A administração científica: 

 Ela foi criada no ano de 1903 por  
Frederick Winslow Taylor, que observou 
alguns problemas na operacionalização 
do sistema fabril.

 As tarefas eram desorganizadas e a 
administração baseada no palpite.

 Ele desenvolveu um sistema baseado em 
tarefas e na administração científica, 
chamado taylorismo.chamado taylorismo.

 Ela se dividia em 3 fases:

 Primeira: salários, otimização do tempo 
e administração de tarefas;
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 Segunda: principio de produtividade e 
padronização de ferramentas e tarefas;

 Terceira: síntese dos objetivos, 
consolidação dos princípios e seleção 
dos trabalhadores.

 Trabalhava com a questão da 
racionalização da eficiência e da 
inteligência, no lugar da escravidão do 
trabalhador, o que gerava a 
produtividade. 

 Juntou-se após com o Fordismo, ideia de 
linha de montagem. 
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1.2 – Teoria da burocracia:

 A teoria da burocracia desenvolveu-se 
por volta dos anos de 1940, em função 
dos seguintes aspectos:

 Fragilidade e parcialidade da teoriaFragilidade e parcialidade da teoria 
clássica;

 Necessidade de um modelo de 
organização racional;

 O tamanho e a complexidade exigiam um 
modelo organizacional mais bemmodelo organizacional mais bem 
definido;

 Sociologia da burocracia. 
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A teoria da burocracia era baseada na 
sociologia de Max Weber, que apresentava 
alguns fatores básicos: 

 Desenvolvimento de uma economia 
monetária;

 Crescimento quantitativo e qualitativo;

 Superioridade técnica;

 Desenvolvimento tecnológico que levou 
ao aperfeiçoamento da administração 
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1.3 – Teoria clássica:

 A teoria clássica se iniciou na França em 
1916 com Henri Fayol que baseava em 
técnicas e princípios para realizar suas 
tarefas.

Esta baseava-se:

 Na estrutura organizacional;

 Na visão do homem econômico;

 Na busca da máxima eficiência.

 Fayol complementa os princípios de 
Taylor  estabelece mais alguns, sendo
os principais:
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 Divisão do trabalho;

 Unidade de comando;

 Disciplina;

 Prevalência dos interesses gerais;

 Remuneração;

 Ordem;

 Espirito de equipe.

Ainda apontou a divisão de funções em:

F õ té i i i Funções técnicas, comerciais, 
financeiras, de segurança, contábeis,
e administrativa.
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1.4 – Teoria das relações humanas:

 A teoria das relações humanas ou escola 
das relações humanas é o conjunto de 
leis administrativas que ganharam força 
com a Grande Depressão – Crise de 
1929.

 Suas ideias traziam uma nova 
perspectiva para a recuperação das 
empresas .

 As três principais características deste p p
modelo eram guiadas por premissas que 
demonstravam que o homem não 
poderia ser reduzido ao mecânico,
mais era um ser subjetivo.
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1.5 – A teoria estruturalista:

 A teoria estruturalista  apresenta-se 
como um desdobramento da teoria 
burocrática e se aproxima da teoria das 
relações humanas, faz a critica da 
organização formal.

 Baseia-se na necessidade de 
visualização da organização como 
unidade social grande e complexa onde 
interagem  grupos sociais e 
compartilham alguns objetivos da 
organização.
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 Para esta as organizações são unidades 
sociais com relações estáveis.

 O homem dentro da organização deveria 
ser flexível, tolerante e com desejo de 
realização.

E ainda a organização nivelada: 

 Nível institucional: mais elevado, é o 
nível estratégico;

 Nível gerencial;

 Nível técnico.
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1.6 – A teoria dos sistemas:

 A teoria dos sistema foi elaborada em 
1937, por Ludwig Von Bertalanffy, cuja 
ênfase recai sobre a relação entre os 
componentes formadores de um sistema 
em sua totalidade. 

 Para ele o sistema é um todo organizado, 
um conjunto de objetos unidos, um 
conjunto de partes diferenciadas.

 Sendo classificado como: sistemaSendo classificado como: sistema 
determinístico simples, complexo e 
excessivamente complexo; sistema 
probabilístico simples, complexo
e excessivamente complexo.
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1.7 – A teoria do desenvolvimento 
organizacional:

 Uma organização pode ser formada por 
sistemas mecânicos ou sistemas 
orgânicos. 

 Sua cultura é a rotina a ser exercida e é 
formada por crenças, valores, tradições 
e relacionamentos sociais específicos e 
não estáticos,  com clima especifico. 

 Possui ainda algumas característicasPossui ainda algumas características 
como a adaptabilidade (flexibilidade), 
identidade.

 No seu desenvolver, a organização pode 
sofrer mudanças também.



Interatividade 

A história da administração como ciência 
teve seu inicio com a teoria da 
Administração Científica, cuja ênfase era:

a) Nas pessoas.

b) Na estrutura.b) Na estrutura.

c) Nas tarefas.

d) No ambiente.

e) Na tecnologia.



Ética na administração e 
responsabilidade social do 
administrador

2.1 – Ética e moral

 A moral diz respeito a preceitos e 
normas que os indivíduos de uma 
comunidade aceitam como valido.

 Já a ética é reflexiva, reflexão teóricaJá a ética é reflexiva, reflexão teórica 
sobre as razões, os princípios que regem 
as varias morais. 

 A ética é uma qualidade humana, 
manifesta em nossas ações cotidianas e 
que nos exige uma decisão.que nos exige uma decisão. 
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Ela aborda 2 diferentes problemas:

 Ética aplicada: refere-se a problemas 
morais concretos (aborto, eutanásia, 
direitos dos animais, igualdade de 
oportunidades, discriminação etc.); 

 Ética normativa:  com argumentos 
filosóficos, estabelece princípios gerais 
para um comportamento ético. 

 Ela tem como premissa o modo de ser, o 
caráter, sob a ótica de vida que o homemcaráter, sob a ótica de vida que o homem 
adquire ou conquista (VÁZQUEZ, 1982).



Ética na administração e 
responsabilidade social do 
administrador

 A ética pode ser confundida com a moral 
(costume), porém ela é seu aspecto  
científico.

 No campo profissional, a ética é utilizada 
sob a ótica dos direitos humanos. Assim, 
existe uma ordenação para servir de 
princípios ao bom convívio entre os 
seres humanos.

 A moral é um conjunto de regras de 
condutas que formam o caráter. 

 O caráter se interliga com a noção de 
liberdade (difere da libertinagem).
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2.1.1 – A ética nas relações humanas e nos 
negócios

 Está relacionada com uma postura, 
postura do administrador e com o poder 
envolvido nesta relação, visto que 
também envolve avaliações morais.

 Na ética nos negócios as normas morais 
pessoais são aplicadas nas atividades e 
objetivos da empresa. 
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2.1.2 – O intuito, o propósito, o objeto e o 
sujeito de estudo da ética

 A excelência moral se relaciona com 
emoções e ações, é a prática da virtude, 
uma conduta. Com a ação ética, adquire-
se a prática da virtude.

2.1.3 – A ética da convicção e a ética da 
responsabilidade

 A ética da responsabilidade vem a 
analisar os riscos e consequências dasanalisar  os riscos e consequências das 
decisões.
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2.1.4 –A ética do interesse próprio

 A ética contrapõe a interesses pessoais.

2.1.5 – A ética orientada para o outro: a 
ética de Aristóteles e a educação

 Para Aristóteles o objetivo da ética era a Para Aristóteles, o objetivo da ética era a 
felicidade, isto é, a própria dignidade. 
Desse modo, ética – ou felicidade –
representava uma vida digna. Assim, 
havia uma subordinação da ética à 
política.política.
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2.1.6 – Códigos de ética

 O princípio básico da ética moderna: a 
verdade. Os códigos de ética são leis 
disfarçadas, denominadas leis light, 
promulgadas por quem não tem poder 
para legislar, mas que se preocupa com 
o caráter ético das pessoas. Mas 
nenhum código de ética tornará uma 
pessoa ética.

 É difícil indicar se uma ação é ética ou 
não, pois esta classificação depende da 
ação e intenção do agente executor.
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2.2 – Ética e responsabilidade social

 O princípio da responsabilidade social é 
confundido com a questão da 
solidariedade.

Tem como princípios, portanto:Tem como princípios, portanto:

 Ser plural: não visa só seus próprios 
interesses, mas dos outros envolvidos –
funcionários, sociedade. Como isso, visa 
um dialogo mais participativo.

 Ser distributiva; Ser distributiva;

 Ser sustentável: com responsabilidade 
social e ambiental, prevendo riscos 
futuros e as futuras gerações;
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Cont.:

 Ser transparente: divulgação e 
publicações de seus relatórios.

 No Brasil existem diversas iniciativas 
nesta direção, relacionadas a projetos nanesta direção, relacionadas a projetos na 
gestão dos impactos ambientais, 
econômicos e sociais.

 Há alguns que confunda a 
responsabilidade social com a ação 
social, que nada mais é que a ação socialsocial, que nada mais é que a ação social 
externa ao ambiente da empresa.
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Há diferenças, também, entre a 
responsabilidade social e a 
sustentabilidade empresarial:

 Responsabilidade social: forma de 
gestão ética e transparente da empresa 
com todos aqueles com as quais se 
relaciona.

 Sustentabilidade empresarial: busca 
assegurar o sucesso do negócio a longo 
prazo, buscando contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social da 
comunidade num meio ambiente 
saudável e numa sociedade estável.



Interatividade

A responsabilidade social das empresas 
está diretamente relacionada aos conceitos 
éticos de seus:

a) Funcionários.

b) Administradores.b) Administradores.

c) Acionistas.

d) Clientes.

e) Fornecedores.



O papel da empresa

 Estado: Estado democrático de direito.

3.1 – A livre iniciativa e a livre concorrência

 A livre iniciativa pressupõe o quanto é 
provável que qualquer pessoa 
interessada exerça livremente algumainteressada exerça livremente alguma 
atividade econômica. 

 É a exploração de modos privados de 
produção dentro de um modelo 
econômico que possa garantir direitos 
sociais, transferindo o poder do Estadosociais, transferindo o poder do Estado 
para empresas privadas.
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 A livre iniciativa propicia a livre 
exploração também, dependendo da 
autorização do Estado.

Cabe ao Estado a oferta de condições para 
que o exercício da atividade econômica 
empresarial corra dentro dos limites 
aceitáveis para uma saudável competição, 
para diferentes  finalidades, tais como:

 Maior produção de riqueza;

 Oferta de emprego ;Oferta de emprego ;

 Melhora na qualidade dos produtos;

 Redução de preço;

 Geração de renda.
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A livre iniciativa mesmo explorando baseia 
a ordem econômica em diferentes aspectos 
sociais, tais como:

 Valorização do trabalho;

 Redução das desigualdades sociais;Redução das desigualdades sociais;

 Existência digna;

 Busca do pleno emprego;

 Defesa do meio ambiente;

 Proteção da soberania nacional;ç ;

 Justiça social;

 Tratamento favorável para micro e 
pequenas empresas;

 Defesa do consumidor .
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3.2 – O papel social das organizações

 Trata-se de uma postura a ser seguida, 
onde se investe nas pessoas e na 
sociedade.

 No momento em que as organizaçõesNo momento em que as organizações 
adotam posturas éticas e compromissos 
sociais com a comunidade, esse quesito 
se torna, num prazo mais estendido, um 
diferencial competitivo e também um 
indicador de rentabilidade e 
sustentabilidade.
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3.2.1 – Objetivos das empresas com 
responsabilidade social

São:

 Proteger e fortalecer a imagem da marca 
e sua reputação;e sua reputação;

 Fidelidade dos clientes e atração de 
investidores;

 Visão positiva da empresa;

 Crescimento da comunidade;

 Dedução fiscal;

 Profissionais valorizam empresas
que os valorizam. 

 Mídia espontânea.
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3.2.2 – As ações

 Interação e comprometimento;

 Compromisso com a promoção do 
desenvolvimento pessoal de todos, 
direta ou indiretamente;direta ou indiretamente;

 Equilíbrio entre lucros e ética, onde se 
recompensa empregados afastados de 
ações comprometedoras, considerando 
questões éticas no processo seletivo e 
incentiva aqueles que possam orientarincentiva aqueles que possam orientar 
moralmente os empregados.
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3.2.3 – Características da responsabilidade 
social nas empresas

São suas características:

 Planejamento estratégico das 
organizações com investimento emorganizações com investimento em 
valores éticos que agregam à marca e 
alcançam resultados satisfatórios; 

 Qualidade de vida e da produção;

 Liberdade de participação;

 Empresários e empresas com 
valorização do capital humano em 
detrimento do financeiro.



Interatividade 

Podemos afirmar que a prática empresarial da 
responsabilidade social, hoje, pode ser a diferença 
entre sobreviver ou não no mercado. Tal prática 
tem, entre seus objetivos:

a) Fortalecer a imagem da empresa, granjeando 
credibilidade, satisfazendo seus consumidores ecredibilidade, satisfazendo seus consumidores e 
buscando sua fidelidade.

b) Desenvolver pequenas ações sociais que levem 
seus clientes a acreditar em suas boas 
intenções.

c) A geração de mídia espontânea com a formação 
de mercado futuro; atrair e manter talentos 
profissionais por meio de sua valorização.

d) Somente as alternativas “a” e “c” estão corretas.

e) Somente as alternativas “b” e “c” estão corretas.



O desenvolvimento sustentável

 A atual política de economia globalizada 
gerou um crescimento econômico com 
muitos desequilíbrios econômicos, 
sociais e políticos. Dentre os fatores 
econômicos, pode-se dizer que nunca 
houve tanta riqueza e fartura no mundohouve tanta riqueza e fartura no mundo. 
Em contrapartida, é notório o crescente 
aumento da degradação ambiental, da 
miséria humana e também da poluição.
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 A ideia de Desenvolvimento Sustentável 
(DS) mostra-se como necessária, pois 
ela busca a conciliação entre o 
desenvolvimento econômico e a 
preservação ambiental como meta de se 
chegar ao fim da pobreza no mundochegar ao fim da pobreza no mundo 
(CAVALCANTI, 1995).

 Deste modo, o desenvolvimento 
sustentável precisa ser entendido como 
um componente necessário para todo  
tipo de desenvolvimentotipo de desenvolvimento.



O desenvolvimento sustentável

Há diferenças entre crescimento e 
desenvolvimento (MENDES, s.d.):

 Crescimento: não conduz à igualdade 
nem à justiça social, pois sua 
preocupação se concentra na geração
de riquezas.

 Desenvolvimento: considera apenas o 
acúmulo de riquezas (retido nas mãos de 
alguns poucos indivíduos da população) 
e desconsidera a qualidade de vida. Tem 
por objetivos distribuir as riquezas, 
melhorar a qualidade de vida da 
população e considerar a qualidade 
ambiental do planeta.
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Aspectos do desenvolvimento sustentável:

 satisfazer as necessidades básicas da 
população;

 ser solidário com as gerações futuras e 
preservar o meio ambiente;preservar o meio ambiente;

 buscar a participação da população;

 preservar os recursos naturais;



O desenvolvimento sustentável

(cont.)

 elaborar um sistema social que garanta 
emprego, segurança social e respeito a 
outras culturas e erradique a miséria, o 
preconceito e o massacre de populações 
oprimidas;

 efetivar programas educativos.

Vale lembrar, inclusive, que a educação 
ambiental é parte fundamental para o 
desenvolvimento sustentável. Somente comdesenvolvimento sustentável. Somente com 
a participação efetiva da população será 
possível atingir, no mínimo, uma das seis 
metas apresentadas.



O desenvolvimento sustentável

 Há uma onda crescente de 
desenvolvimento que, no entanto, denota 
ações mais degradantes do que 
sustentáveis.

 O desenvolvimento é necessário, porém 
não se tem respeitado o meio ambiente. 
Todos dependem dele para a sobreviver. 
Por esse motivo, o desenvolvimento 
sustentável pretende obter o 
desenvolvimento econômico e garantir, 
assim o equilíbrio ecológicoassim, o equilíbrio ecológico.



O desenvolvimento sustentável

Sugestões para o desenvolvimento 
sustentável:

 coleta seletiva de lixo;

 reciclagem de diversos materiais;

 tratamento do descarte de esgoto tratamento do descarte de esgoto 
doméstico e industrial, que não mais 
seriam jogados em rios, lagos, córregos 
e mares;

 descarte de baterias de celulares e 
outros equipamentos eletrônicos emoutros equipamentos eletrônicos em 
locais especializados;
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(cont.)

 geração de energia por meio de fontes 
não poluentes (eólica, geotérmica e 
solar);

 substituição de sacolas plásticas pelassubstituição de sacolas plásticas pelas 
de papel;

 uso racional de recursos naturais;

 combate ao desmatamento; 

 ações “verdes”, entre outras. 



Interatividade 

Dentre os aspectos do desenvolvimento 
sustentável, pode-se destacar:

a) Responsabilidade social.

b) Visão e ação empresarial quanto à 
otimização de recursos.otimização de recursos.

c) Ações de nível macro e micro.

d) Elaborar um sistema social que garanta 
emprego, segurança social e respeito a 
outras culturas e erradique a miséria, o 
preconceito e o massacre de populaçõespreconceito e o massacre de populações 
oprimidas.

e) Solidariedade de uns para com os 
outros.



ATÉ A PRÓXIMA!




