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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar uma rápida explanação sobre a teoria da administração e a 

diferente visão de seus autores, que contribuíram para a atual e moderna administração, 

limitou-se a explanação total da teoria da administração e suas definições, a metodologia 

utilizada foi à bibliográfica, elegendo e selecionando autores importantes nesta evolução, que 

colaboraram para o desenvolvimento deste artigo. Concluindo este artigo entendemos como 

se deu a formação da administração moderna a partir de duas teorias basicamente contrárias 

que evoluíram e se tornaram a base para um modelo completo e atual, no mercado atual e 

evolutivo as organizações entenderão que na administração contemporânea a missão da 

empresa é fundamental, e é ela quem norteia os objetivos que deverão ser alcançados. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe uma visão da teoria administrativa, objetivando observar as 

diferentes opiniões que delimitaram o tema abordado, ressaltando os seus aspectos desde a 

sua criação até os mais recentes modelos, com especial atenção à administração 

organizacional. 

A administração como ciência iniciou-se nos tempos do mercantilismo industrial que 

buscava se fortalecer em busca de maior produtividade, vindo à tona praticas de gestão na 

produção. 

Com a diferente visão dos autores entendemos como se deu a formação da 

administração moderna a partir de duas teorias basicamente contrárias que evoluíram e se 

tornaram a base para um modelo completo e atual, a organização moderna que conhecemos é 

fruto de longa experiência e do estudo científico de vários autores. 

O presente artigo se justifica por se tratar de um assunto tratado ao longo do tempo, e 

cada vez se torna mais importante na administração das organizações, no início esta forma de 

gestão se baseava em erros e acertos, repetindo os acertos e descartando os erros sem ao 

menos estudá-los para que não se repetissem.  

O objetivo da administração era apenas o chão de fábrica e com o tempo evoluiu para 

os processos organizacionais e incorporando assim uma visão diferente das empresas e 

criando desta maneira uma missão que norteia os objetivos desejados. 

Os procedimentos metodológicos que deram base ao artigo foram os bibliográficos, 

observando as diferentes opiniões entre os autores e sua evolução, duas teorias completamente 

opostas deram inicio as constantes evoluções da administração, Taylor e Fayol (1958), os pais 

da administração foram os pioneiros seguidos por muitos outros. 

 Chiavenato (1997) segue um caminho mais organizacional muito perto das ideias 

atuais seguido de Maximiano (2008). 

Hoje Drucker (2011) o pai moderno da administração que define claramente a teoria 

da administração contemporânea, discorrendo sobre a união organizacional e esclarecendo 

que uma empresa precisa de uma missão para reger o seu caminho e alcançar assim seus 

objetivos. 

 

1 TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. 
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Para formular este artigo utilizou-se de pesquisa bibliográfica sobre o tema, isso 

coloca o pesquisador em contado direto com tudo que já foi escrito sobre o assunto, 

oferecendo meios para se aprofundar no conteúdo a ser explorado. Para Gil, 1996, tal 

procedimento é descrito da seguinte forma:  

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos (...). Boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre 

ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca 

deum problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente 

mediante fontes bibliográficas. (GIL, 1996, p. 48). 

 

Explorando as bibliografias sobre as teorias da administração é necessário percorrer 

um caminho logo com várias idéias que com o passar do tempo evoluíram e se tornaram cada 

vez mais indispensáveis no universo da administração, se inicia no século XX, o chamado 

berço da administração reconhecida como ciência, introduzida pelo americano Frederick 

Winslow Taylor, na mesma época Henry Fayol apresenta a Teoria Clássica da administração.  

Enquanto Taylor acreditava que os operários aprendiam observando uns aos outros e 

que sempre existe um método mais fácil e rápido para executar um trabalho e assim produzir 

mais, conclui-se então um sistema de idéias aliadas a técnicas e ferramentas. 

 “Para Taylor, a administração científica era uma revolução mental, uma revolução 

na maneira de encarar o trabalho e as responsabilidades em relação à empresa e aos colegas” 

(Maximiano, 2008 p. 157). 

 Chiavenato (2000, p.71) exemplifica bem o sistema de Taylor. “O homem deveria 

produzir como uma máquina ou robô, uma vez que Taylor procurava, sem conhecer 

devidamente o organismo humano, conseguir o rendimento máximo, quando deveria 

conseguir o rendimento ótimo”. 

Já para Fayol (1958) cada homem deve executar o seu papel em uma estrutura 

ocupacional, a hierarquia como unidade de comando é fundamental, o considerado homem 

das funções e operações, acreditava que administrar era o caminho o caminho de planejar, 

organizar, coordenar, comandar e controlar. 

 Fayol (1990, p.57) define que, “Constitui a hierarquia a série dos chefes que vai da 

autoridade superior aos agentes inferiores”. Segundo Maximiano (2008) “Fayol cuidou da 

teoria da administração de cima para baixo, a partir do nível executivo... cuidou do trabalho 

da administração”.  
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A teoria administrativa assinala, em sua evolução, Taylor e Fayol estabeleceram seus 

princípios de administração no início do século 20. Esses primeiros passos, com Taylor 

estudando o trabalho na fábrica e Fayol desenvolvendo uma visão mais estrutural da empresa, 

resultaram na conhecida Escola Clássica da Administração. Atualmente como observado por 

Chiavenato (2002) contamos com mudanças que modernizou e realocou a teoria da 

administração: 

  

“Os meios de se atingir a disciplina ficam por conta das pessoas, enquanto os 

resultados são cobrados pela organização. Assim, o desejável é que as organizações 

negociem com seus membros os parâmetros de comportamento que estes deverão 

seguir, sendo que a ação corretiva deve ser preferida à ação punitiva.” 

(CHIAVENATO, 2002, p.578). 

 

De acordo com Chiavenato (1997, p. 12): "a palavra administração vem do latim ad 

(direção para, tendência) e minister (subordinação ou obediência) e significa aquele que 

realiza uma função abaixo do comando de outrem”, isto é, aquele que presta serviço a outro. 

  Ainda para Chiavenato (1997), a satisfação é o resultado esperado de uma boa 

administração, e que deve atender as necessidades dos clientes assim como as próprias da 

empresa, e que a como a aplicação de técnicas administrativas e o estabelecimento de metas 

aos colaboradores das organizações a fim de que se obtenha o resultado desejado. “Por todos 

estes motivos, é que o princípio da estabilidade do pessoal é muito importante, devido 

também à preocupação dos executivos desta área em manter um pequeno índice de 

rotatividade.” (CHIAVENATO, 2002, p.179). 

Chiavenato (2005) ressaltava também a importância da hierarquia, e somente como 

esse modo de administrar se estabelecem normas e regras a se seguir em uma organização, 

não deixando que a mesma se transforme em um caos. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 400), hierarquia nas organizações e primordial, a partir 

seguintes fatores: 

 

 Em toda organização formal existe uma hierarquia. 

 Uma organização precisa, além de uma estrutura de funções, de uma estrutura 

hierárquica.           

 Evidentemente, à medida em que se sobe na escala hierárquica, aumenta o 

volume de autoridade do ocupante do cargo.  

 Quanto maior a organização, maior tende a ser o número de níveis 

hierárquicos de sua estrutura.  

 

Já na atualidade contamos com as ideias de Drucker que discorre defendendo que a 

administração esta no nível do conhecimento, na competência do colaborador e que o mesmo 
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deve desenvolver com sua experiência profissional, e destaca que a administração é uma arte 

liberal por sofrer influências de vários fundamentos ampliando assim sua capacidade de 

crescimento citando que: “Administração é uma arte liberal, onde podemos entender que a 

arte está na prática e na aplicação, dada pelos administradores, onde cada um além do 

conhecimento sobre administração”. (DRUCKER, 2001, p. 58) 

Drucker (2011) defende que as organizações não existem apenas para obterem 

lucros, as organizações bem administradas devem contribuir com o desenvolvimento da 

sociedade em geral, sendo que um sustentar o outro, um se solidificar com o outro, estão 

ligados, pois o crescimento econômico deve ser acompanhado com o ambiente externo. 

 

1.1 AS ORGANIZAÇÕES NO INÍCIO DO SÉCULO XX E NO SÉCULO XXI 

 

No inicio do século XX se consolida a administração cientifica e traz consigo a 

substituição da utopia das decisões tomadas por intuição por uma ciência administrativa real, 

que buscava o rendimento máximo por meio da organização racional do trabalho imposto por 

Taylor, às organizações se baseavam e utilizavam essa teoria no século XX, segundo 

Chiavenato (1999), várias foram as criticas da era Taylorismo. 

 “O foco nas tarefas e funções, a pouca atenção no humano (teoria da máquina), a 

limitação do campo de aplicação e a ausência de comprovação científica foram algumas das 

principais críticas a essa teoria”. (CHIAVENATO, 1999, P. 52). 

Na Europa, juntamente á teoria cientifica de Taylor surgia à teoria clássica da 

administração, uma proposta apresentada por Fayol, teoria essa que dividiu a opinião das 

organizações, sua proposta era dar ênfase na estrutura organizacional, Chiavenato (1999, 

p.71) cita que: “A Teoria Clássica dá ênfase exagerada na estrutura organizacional, isto é, 

visão do todo organizacional (seções, departamentos), e foi criticada principalmente por não 

existir fundamentação experimental dos métodos e técnicas estudados por Fayol.” Tais 

principios destaca que tal teoria precisava de mudanças e quem não se adequasse não 

resistiria. 

Surge assim uma clara necessidade de uma administracao democratica e humanizada, 

surgindo assim preocupacões com as pessoas e os grupos sociais, Chiavenato (2002) destaca 

que no final do século XX se instala definitivamente a nova forma de administracao a serem 

adotadas pelas organizacoes, as organizacoes sao supreendidas como as mudanças do 

mercado e procuram se moldar rapidamente a esse novo ambiente, levando além da 
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humanizacão com os colaboradoes o bom atendimento ao consumidor, a qualidade dos 

produtos e a competitividade.   

Chiavenato (2002) discorre que com a chegada do seculo XXI, se intala uma nova 

ordem mundial, os efeitos da globalizacao e da consientizacão abriram fronteiras, abrindo 

oportunidades ineditas à prosperidade, e estremamente exigente no preparo das organizacoes. 

As novas formas de gestão foram implantadas para superar a antiga organizacão 

lançada por Taylor e Fayol, a atual exigiu maior conhecimento e compreencão de todo o 

processo produtivo, Chiavenato (2002) destaca que essas mudancas devem ser de todos, “não 

só pelo empresário, gerente ou quadro técnico, mas também por todos os seus colaboradores, 

que só será possível com maior nível de educação geral, qualificação profissional e 

polivalência nas funções”, (CHIAVENATO, 2002, P. 42).   

Chiavenato (1999) complementa que as empresas do século XXI deverão atender um 

novo modelo organizacional, “Na era da informação, as organizações requerem agilidade, 

mobilidade, inovação e mudanças necessárias para enfrentar as novas ameaças e 

oportunidades em um ambiente de intensa mudança e turbulência”. (CHIAVENATO, 1999, P. 

42).   

Para Chiavenato (2011) no século XXI, a administração e as organizações estão 

sofrendo grandes transformações, as empresas privadas, em particular, operam dentro de um 

contexto extremamente competitivo e precisam aprimorar continuamente sua eficiência: 

“fazer mais, com menor quantidade de recursos, possibilitando o surgimento de novas teorias 

administrativas a qualquer momento”. (CHIAVENATO,2011 , P.61).   

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pioneiros da teoria da administração Taylor e Fayol foram os fundadores e 

considerados os pais da administração, embora não compartilhavam da mesma linha de 

pensamento.  

Para Taylor “Não se deve esquecer de que acima de toda essa organização deve estar 

um chefe otimista, enérgico e esforçado” (CHIAVENATO, 2000, p.71). 

Frente a isso fica claro que Taylor tinha o foco no chão de fábrica e no resultado 

final. Apesar das veladas críticas sobre a teoria científica podemos dizer que Taylor errou 

tentando acertar, como os conhecimentos adquiridos pelo chão de fábrica, o sistema 

encontrou uma forte discórdia entre trabalhadores e sindicatos, pois o homem era visto como 
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máquina, Taylor achava que estudando o tempo e movimento a produção seria alcançada em 

massa, aumentando em muito os lucros. 

Já para Fayol, “Constitui a hierarquia a série dos chefes que vai da autoridade 

superior aos agentes inferiores.”, ainda Fayol, (1990, p.57), afirma que:  

 

“Um agente precisa de tempo para iniciar-se em uma nova função e chegar a 

desempenhá-la bem. Se ele for deslocado assim que sua iniciação acabar ou antes 

que ela termine, não terá tido tempo de prestar serviço apreciável e, se a mesma 

coisa se repetir indefinidamente, a função jamais será bem desempenhada.” 

(FAYOL, 1990, p.61). 

 

Conforme citação acima discorre, Fayol tinha um método de administração mais 

humano, observando que o ser humano precisa de tempo para se adaptar e aprender a 

desenvolver uma nova tarefa e que isso vem com a experiência. 

Assim este estudo extraiu a ideia de que os princípios de Fayol são perfeitamente 

aplicáveis na administração material e humana das organizações modernas, sendo que ainda 

hoje se segue o que ele discorre, “A remuneração do pessoal é o prêmio pelo serviço prestado 

[...] satisfazendo ao mesmo tempo ao pessoal e à empresa, ao empregador a ao empregado”. 

(FAYOL, 1990, p.50) 

Para Chiavenato (2004, p.100), “O administrador precisa conhecer a natureza 

humana e saber conduzir as pessoas, isto é liderar”, o líder é capaz de entender as 

necessidades da organização e unir os colaboradores a fim de atingir os objetivos 

organizacionais, ainda Chiavenato (2000, p.11) diz que a linha de eficiência da empresa se 

define em, “é muito mais do que a soma da eficiência dos seus trabalhadores, e que ela deve 

ser alcançada por meio da racionalidade”. 

Para Chiavenato (2004, p.74) define que “As funções básicas da empresa, e o 

conceito de Administração [...], bem como procedimentos universais devem ser aplicados a 

qualquer tipo de organização ou empresa”.  

Peter Drucker é considerado o pai da administração moderna, e é em seus conceitos 

que muitas organizações amparam sua linha de pensamento, entendendo que o planejamento é 

fundamental e que a partir do planejamento se alcança um consenso rápido sobre as decisões a 

serem tomadas para enfrentar dificuldades. 

 Drucker além de todas as suas colaborações na administração, enfatiza a importância 

das organizações terem uma missão e assim trabalhar em cima de seus objetivos, define que 
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uma empresa não se define por seu nome ou produto que faz, mas sim se define por sua 

missão e que a missão é a razão de existir da organização. 

 

Definir a missão de uma empresa de uma empresa é difícil, doloroso e arriscado, 

mas é só assim que se consegue estabelecer políticas, desenvolver estratégias, 

concentrar recursos e começar a trabalhar. É só assim que uma empresa pode ser 

administrada, visando um desempenho ótimo. (DRUCKER, 2011, p. 72) 

 

O fundamento da administração no mundo moderno é entender a relevância social de 

seus objetivos e não só a eficiência no alcance dos resultados. Drucker (2011) entende que as 

empresas estão passando por mudanças estruturais, e no trabalho desenvolvido por elas, na 

forma de adquirir conhecimento e no tipo de pessoas empregadas, tendo novas necessidades e 

objetivos e que o autogerenciamento é a questão da atualidade,  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluindo este artigo entendemos como se deu a formação da administração 

moderna a partir de duas teorias basicamente contrárias que evoluíram e se tornaram a base 

para um modelo completo e atual, a organização moderna que conhecemos é fruto de longa 

experiência e do estudo científico de vários autores com suas diferentes visões. 

 A administração contemporânea melhorou muito a forma de administrar as 

organizações, levando em conta o fator fisiológico dos funcionários, mas apesar das 

evoluções constantes ainda existe resquícios das teorias primordiais que foram à base para os 

modelos atuais utilizada nas organizações, internamente cada organização molda sua 

administração para melhor atender suas necessidades, a tradicional rigidez da estrutura 

organizacional foi substituída pela flexibilidade da estrutura moderna que adapta e se ajusta as 

mudanças rápidas de um mercado que esta sempre em evolução, as organizações entenderam 

que com administração contemporânea, a missão da empresa é fundamental, e é ela quem 

norteia os objetivos que deverão ser alcançados. 

Inicia-se uma nova era de crescimento e aperfeiçoamento da administração a tecnologia 

moderna aliada a uma boa administração, é necessária também na vida pessoal. 

O objetivo deste artigo que era captar uma visão da teoria administrativa, objetivando 

observar às diferentes opiniões que delimitaram o tema abordado, ressaltando os seus aspectos 

desde a sua criação até os mais recentes modelos foram alcançados, as considerações finais 

deste artigo traduzem o alcance dos objetivos identificados na introdução, explanando 

claramente o crescente desenvolvimento das teorias da administração. 
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