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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                                     Agosto de 2013

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones
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Caro/a estudante!

Seja bem-vindo/a à disciplina Fundamentos de Administração

Praticada desde os primórdios, a administração pode ser considerada uma 

das ciências mais antigas da humanidade. Há 5000 a.C., os sumérios procu-

ravam formas mais práticas e definidas de resolver seus problemas, come-

çando assim os primeiros ensaios do que era administrar.

Logo após, a China, com a necessidade de organizar o sistema do governo, 

cria regulamentos e regras administrativas. Já na Idade Média, aparece a 

Igreja Católica como exemplo de administração. E, assim, pode-se observar 

que a necessidade de administrar foi crescendo gradativamente. 

Atualmente, temos milhões de instituições de ensino superior na área da 

administração, além da demanda aos vestibulares da área, que só perde para 

os cursos de medicina, segundo o informativo mensal do CRA/GO (Conse-

lho Regional de Administração de Goiás). Através desses dados, podemos 

observar que os cursos ligados à administração (entre eles está o técnico 

em logística) podem proporcionar carreiras promissoras. Além do mais, pre-

cisamos saber administrar tudo em nossa vida (finanças, estudos, trabalho, 

relacionamentos).

A minha pretensão, quando preparei esse caderno, é que você estude os 

conceitos e teorias aqui propostos e consiga aplicá-los em sua vida da me-

lhor maneira possível.

Assim, convido-o a desfrutar cada momento desse estudo com dedicação 

e entusiasmo. Serão apresentados situações e assuntos já conhecidos, mas 

que são importantes na carreira de um bom técnico em logística.

Márcia Lima Rodrigues





Fundamentos de Administração é uma disciplina ampla e interessante, pois 

apresenta conceitos que poderão ser aplicados em vários momentos de nos-

sa vida pessoal e profissional.

Esse caderno de estudo foi preparado atendendo à ementa básica do cur-

so Técnico em Logística. Ele está dividido em quatro aulas, cada uma com 

um tema, contendo teoria, exemplos, citações e atividades. Para ser ainda 

melhor o seu aprendizado, procure se dedicar, buscando outras fontes de 

estudo sobre o assunto abordado.

As aulas referentes a essa disciplina estarão divididas da seguinte maneira:

• Aula 01 – Evolução histórica da Administração – Nessa primeira aula você 

saberá onde, quando e como surgiu a necessidade de saber administrar.

• Aula 02 – Tipos de organizações mais conhecidas na Administração – 

Nessa aula serão definidos os tipos de organizações existentes. Tratare-

mos sobre organização formal, informal e os principais conceitos relacio-

nados ao tema.

• Aula 03 – Processo administrativo e suas relações com as funções básicas 

da Administração – Na terceira aula, você irá conhecer quais as funções 

básicas da Administração e qual a sua relação com o processo adminis-

trativo.

• Aula 04 – Administração e suas tendências – Na última aula, abordare-

mos a Administração moderna, seus segmentos e tendências.

Como você pôde observar o assunto é fascinante e acredito que você irá 

aprender e desfrutar bastante esse estudo.

Apresentação da Disciplina
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Aula 1 - Evolução Histórica da    
              Administração

Objetivos:

•	 Localizar as etapas da evolução da Administração.

•	 Definir os principais conceitos e características da Administração.

Você sabe dizer quando começou a surgir a necessidade de administrar? 

Sabe quais foram os povos que primeiramente sentiram essa necessidade? 

Não? Então, vou lhe contar uma breve história.

1.1 História da administração
Antigamente, lá bem distante, em torno de 5 mil a.C., os povos da Suméria, 

região entre os rios Tigre e Eufrates, sentiram a necessidade de resolverem 

seus problemas governamentais de forma mais embasada e clara. Começa-

ram, então, a criar regras, a planejar suas atividades, a controlar os gastos e 

chamaram essas práticas de administrar.

 Surgiu, então, a ciência da administração. Essa ciência foi seguida e aper-

feiçoada por vários povos. Logo após o desenvolvimento da administração 

na Suméria, foi a vez do povo egípcio, seguidos pelos chineses e, na Idade 

Média, pela Igreja Católica cujos dirigentes se destacaram como administra-

dores natos.  Na sequência, por volta de 1550 e 1700, Alemanha e Áustria 

entram nesse cenário.

Assim, a administração vem sendo melhorada e aperfeiçoada a cada dia. 

Outro fenômeno que deve ser citado e que contribuiu muito para o desen-

volvimento da administração foi a Revolução Industrial. Com ela surgiram  

empresas, o crescimento acelerado e desorganizado e surgiu a necessidade 

de profissionais especializados em administração.

1.2 Principais correntes filosóficas
A partir desse momento, aparecem várias teorias administrativas, sendo que 
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muitas delas contribuem para a ciência da administração até os dias atuais. 

Como são muitas escolas, irei apresentar um breve resumo proposto por 

Chiavenato (2003) que mostra todas as teorias que existiram ao longo da 

história da Administração e seus principais enfoques.

Para compreendermos o significado da teoria da administração e das orga-

nizações, vamos definir o que é teoria.

Segundo Maximiano (2006a), a teoria é, essencialmente, uma representação 

abstrata do que se percebe como realidade. A teoria é um conjunto de afir-

mações ou regras feitas para enquadrar alguma parte do mundo real. Para 

Chiavenatto (2006, p. 3), “teoria  é o nome dado a um conjunto de abs-

trações que tenta explicar a realidade”. Assim, podemos sintetizar como leis 

que explicam os acontecimentos ou proposições sobre os fatos da realidade, 

de modo racional, como também complexo. Isto acontece porque as orga-

nizações são formadas por pessoas e a Administração se caracteriza como 

uma Ciência Social Aplicada e, por isso, é não linear. É uma ciência marcada 

que passa por mudanças constantes no ambiente das organizações e no 

comportamento das pessoas, sejam trabalhadores, consumidores, clientes, 

usuários ou cidadãos.

As teorias da Administração, segundo Maximiano (2006a), são conheci-

mentos organizados, produzidos pela experiência prática das organizações. 

E a teoria geral da Administração é o conjunto dessas teorias, que são 

designadas por meio de diferentes termos. Para Chiavenatto (2006, p.2), “a 

teoria das organizações é o campo do conhecimento humano que se ocu-

pa do estudo das organizações em geral”. E “teorias da Administração 
são conhecimentos organizados e codificados em decorrência da experiência 

prática e empírica da administração em organizações”. 

Teoria é um conjunto de 
princípios e prescrições 
que visam a facilitar a 

realização dos objetivos das 
organizações. (Lacombe, 

2003)
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ÊNFASE TEORIAS 
ADMINISTRATIVAS

PRINCIPAIS ENFOQUES

Tarefas
Administração cientifica Racionalização do trabalho 

em nível operacional

Estrutura
Teoria clássica Organização Formal

Teoria neoclássica

Princípios gerais da 
Administração
Funções do Administrador

Teoria da Burocracia

Organização Formal 
Burocrática
Racionalidade 
Organizacional

Teoria Estruturalista

Múltipla abordagem: 
organização formal  
informal; análise 
intraorganizacional e análise 
interorganizacional

Pessoas

Teoria das relações Humanas

Organização informal
Motivação, liderança; 
comunicações e dinâmica 
de grupo

Teoria comportamental

Estilos de Administração
Teoria das decisões 
Integração dos objetivos 
organizacionais e individuais

Teoria do desenvolvimento 
organizacional

Mudança organizacional 
planejada
Abordagem de sistema 
aberto

Ambiente
Teoria Estruturalista
Teoria Neoestruturalista

Análise Intraorganizacional 
e análise ambiental
Abordagem de sistema 
aberto

Teoria da contingência

Análise ambiental
Abordagem de sistema 
aberto

Tecnologia Teoria da contingência Administração da tecnologia

Comentaremos somente três teorias, que foram as que tiveram mais influên-

cia no mundo administrativo.  Serão estudadas a Administração Científica, 

a Teoria Clássica e a Teoria das Relações Humanas. Você poderá aprofun-

dar-se nas demais teorias, buscando outras fontes de estudo (internet, li-

vros, vídeos, etc).        

Quadro 01 – As principais teorias e seus enfoques   
Fonte: Chiavenato (2003)



O filme “Tempos Modernos”, 
de Charles Chaplin, aborda o 
modelo de administração de 

Taylor. Assista!
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1.2.1 Taylorismo

Aqui, caro/a estudante, aparece o pensador Frederic 

Taylor que começa a criar algumas formas de admi-

nistrar que vigoram até os dias atuais. Taylor enfa-

tizou que, para que haja uma boa administração, 

deve pagar bons salários, ter baixos custos, funcio-

nários dedicados e condições de trabalho adequa-

das. Sua teoria foi a primeira a surgir e ficou conhe-

cida como teoria científica.

HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA

Como surgiu? E por que surgiu?

 

OS QUATRO PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAYLOR

 Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho de um ho-

mem, substituindo a velha regra empírica.

   Selecionar de forma científica e depois treinar, ensinar e desenvolver o 

trabalhador.

 

Fonte: Adm, Chuck Williams, 2010.

Fonte: http://www.ebah.com.br/
content/ABAAAfD5EAH/frederick-
-winslow-taylor
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 Cooperar com o pessoal para garantir que todo o trabalho seja feito 

segundo os princípios da ciência.

 Há uma divisão quase igualitária do trabalho e da responsabilidade entre 

a gerência e os trabalhadores

1.2.2 Fayolismo

Paralelamente aos estudos de Taylor, surge Fayol, que 

enfatiza a estrutura e os cargos e cria a Teoria Clássica.

Administração Gerencial: Henri Fayol

         

Administração Gerencial: Henri Fayol

As funções administrativas que veremos nas próximas aulas foram criadas 

por Fayol que as chamou de funções universais da administração.

1.2.3 Elton Mayo
Na história da Administração não podemos nos esquecer da teoria das re-

lações humanas. Ela surgiu para humanizar a administração que até então 

estava enfatizando as tarefas, os processos e esquecendo-se das pessoas. 

Seu criador foi Elton Mayo e a teoria das relações humanas foi desenvolvida 

por volta de 1940.

Fonte: Adm, Chuck Williams, 2010.

Fonte: http://www.ocoruja.com/
index.php/2009/henri-fayol/
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A História da Gestão das Relações Humanas

      

A eficiência somente não basta para pro-

duzir o sucesso organizacional.  

O sucesso também depende de tratar 

bem os funcionários.

       
Estudos de Hawthorne: Elton Mayo

• Os sentimentos e atitudes dos funcio-

nários afetavam seu trabalho. 

• Os incentivos financeiros não eram a 

motivação principal dos funcionários. 

• Normas de grupo e de conduta de-

sempenham um papel fundamental no 

comportamento no trabalho. 

      

Figura 1.1 – Evolução da Administração (gráfico criado pela autora)

Figura 1.3 - Fonte:http://there.is.hope-for.
us/?p=3653

• Taylor

• Interesse pela 
produção e uso da 
autoridade

• Fayol

• Tempo

• Mayo

• Interesse pela 
produção e pelo 
relacionamento
humano

Teoria Clássica

Administração
Científica Teoria das Relações

Humanas

Figura 1.2 - Fonte:http://www.profesionales.cl/
blogs/actualidad/extranjeros-en-chile-se-toman-la-
-fuerza-laboral-l2486/
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Com isso, conhecemos um pouco da história da Administração. Pudemos 

observar que os fundamentos das teorias de Taylor, Fayol e Mayo são pilares 

da evolução e do desenvolvimento da ciência da Administração, que têm 

motivado e impulsionado os estudos, pesquisas e obras até os dias atuais.

1.3 Afinal, o que é administrar?
Pelo que vimos até agora, desde há muito tempo se fala em administrar. Mas 

você já tem um pensamento formado sobre o que é administrar? Pense um 

pouco e utilize o espaço abaixo criando um conceito sobre o que é adminis-

trar.

          

Caro/a estudante, após criar o seu conceito sobre o que é administrar, você 

deve estar-se perguntando se o seu conceito está correto. Se a base for tra-

balhar pessoas para atingir melhores resultados, você acertou.

Veja uma definição sobre o que é administrar que foi extraída de Lacombe 

e Heilborn (2003, p. 49). “Administrar é o ato de trabalhar com e por meio 

de pessoas para realizar os objetivos tanto da organização quanto de seus 

membros”.

Para Maximiano (2006ª, p. 26), a Administração “é o processo de tomar 

decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrati-

vo abrange cinco tipos de funções: planejamento, organização, liderança, 

execução e controle”. Segundo Silva (2005, p. 6), “Administração é um 

conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, 

no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas organizacionais”.

Em outras palavras, a finalidade da administração é estabelecer e alcançar 

objetivos e metas. As empresas com fins lucrativos buscam aumentar seus 

lucros, mas também atender às necessidades de diversos públicos de inte-

resse, como os clientes, fornecedores, comunidade em geral, governo, fun-

cionários e demais com os quais mantenham relacionamentos diretos ou in-

diretos. Para as empresas sem fins lucrativos, os objetivos podem ser os mais 

diversos, como atender aos anseios da sociedade no caso de uma empresa 
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pública ou organização não governamental (ONGs).

Para isso, desempenham-se as funções administrativas, como planejamento 

e liderança e utilizam de pessoas (recursos humanos), de dinheiro (recursos 

financeiros) e edifício, equipamentos e matéria-prima (recursos materiais). O 

conceito de administração requer uma análise sistêmica e holística de uma 

organização.

          
Resumo
Nesta aula, você conheceu um pouco da história da Administração, desde 

os seus princípios com os povos sumerianos, em 5 mil a.C. até os dias atu-

ais. Tomou conhecimento das teorias administrativas com seus enfoques e 

identificou as três mais conhecidas e influentes que foram a Administração 

Científica, a Teoria Clássica e a Teoria das Relações Humanas. Mais impor-

tante que toda essa história, ao final dessa aula, você tem possibilidade de 

definir o que é administrar e quais seus principais conceitos e características.

Atividades de Aprendizagem
1. Comente as três teorias mais influentes no mundo administrativo.

         

 

          
2. Descreva, com suas palavras, o que é administrar.
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3. Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.

(    ) As funções do administrador são uns dos enfoques da teoria da buro-

cracia.

(    ) Administrar é fazer coisas por meio de  pessoas.

(   ) A Igreja Católica foi considerada como exemplo de administradores 

natos.

(    ) Taylor foi o fundador da Administração Científica.

          

         

Caro/a estudante

Você já deu o primeiro passo rumo ao conhecimento sobre os princípios 

da administração. Ainda há muito para aprender e, na segunda aula, serão 

apresentados os tipos de organizações mais conhecidas em administração. 

Não deixe de realizar as atividades de aprendizagem e renove seu interesse 

em continuar buscando se aprimorar para exercer a função para a qual você 

está se preparando. 
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Na aula anterior, já vimos o histórico da Administração, alguns conceitos e 

as suas principais teorias. Agora, iremos apresentar os tipos de organizações 

que o administrador poderá encontrar em sua vida profissional. 

Primeiramente, você consegue definir com suas palavras o que é uma orga-

nização? Crie o seu conceito sobre organização e logo após continue o seu 

estudo.

Agora que você criou um conceito sobre organização, compare com os con-

ceitos que apresentaremos a seguir e verifique se o seu raciocínio está corre-

to. Caso contrário, reescreva o seu conceito.

Seguem algumas definições de autores renomados sobre o que é organiza-

ção:

“Organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada 

participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a 

executar.” (CURY, 2000 p.30).

“Organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto ar-

ticulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado 

Aula 2 - Tipos de Organizações mais           
   conhecidos na Administração 

Objetivos:

•	 Definir os principais tipos de organizações existentes.

•	 Identificar as principais características de cada tipo de organi-

zação.

•	 Diferenciar os tipos de organizações existentes.
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fim e balizado por um conjunto de determinantes (crenças, valores, culturas, 

etc).” (MEIRELLES, 2003 p.18).

“Organização é um conjunto de pessoas, com tarefas e responsabilidades 

definidas, que buscam um único objetivo.” (CHIAVENATTO, 2003 p.115).

Para Megginson et al (1998), existe uma organização todas as vezes que 

duas ou mais pessoas interagem para alcançar certo objetivo. Segundo Ma-

ximiano (2006a), uma organização é um sistema de recursos que procura 

realizar algum tipo de objetivo (ou conjunto de objetivos). (Ver Fig. 1.1). 

Para Chiavenatto (2006, p. 110), “uma organização é um conjunto de car-

gos funcionais e hierárquicos, cujas prescrições e normas de comportamento 

todos os seus membros devem estar sujeitos”. Peter Drucker (1994) apud 
Caravantes (1998) define organização como um grupo humano, composto 

por especialistas que trabalham em conjunto em uma atividade comum.

     

      

      

Através do conceito que você criou e dos que foram expostos podemos dizer 

que organizar é reunir pessoas e recursos para alcançar um único objetivo.

Podemos então dizer que a família, a igreja, a empresa são organizações, 

cada uma com um objetivo diferente. Você concorda?

2.1 Tipos de organizações 
Vamos estudar sobre as organizações:

Formal, informal, organização linear, funcional e linha de staff. 

Prontos? Vamos iniciar!

OBJETIVOSORGANIZAÇÃO

Figura 1.4 – Conceito de Organização  
Fonte: Adaptado de Maximiano (2006a) 
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2.1.1 Organização formal
Você já ouviu falar sobre esse tipo de organização?

Segundo, Chiavenato (2003), organização formal compreende aquele con-

junto de pessoas que trabalham com regras, hierarquias, autoridade e res-

ponsabilidade para alcançarem um objetivo comum.

Ainda de acordo com Chiavenato (2006, p. 109), em síntese, a organização 

formal é a determinação dos padrões de inter-relações entre os órgãos ou 

cargos, definidos logicamente por meio das normas, diretrizes e regulamen-

tos da organização para o alcance dos seus objetivos.

As organizações são representadas formalmente pelos organogramas. 

O organograma mostra vários aspectos-chave da organização, incluindo a 

divisão do trabalho ou especialização, via de comando, unidade de coman-

do, níveis da administração e a burocracia.

          

O autor Chiavenatto (2003) ainda explica que as principais características da 

organização formal são:

• DIVISÃO DO TRABALHO – Cada um tem uma tarefa determinada para 

compor um grande trabalho. Permite aceleração da produção, pois cada 

trabalhador faz uma determinada atividade. Antigamente, uma pessoa fazia 

todas as atividades inerentes a um processo. Um exemplo típico que pode 

Fonte: Ilustrador
FIgura 1.5 - Organograma
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ser visto até hoje de um processo sem divisão do trabalho é de uma pequena 

marcenaria, em que o proprietário faz todas as atividades até deixar o móvel 

pronto. Como exemplo de divisão do trabalho, podemos citar uma fábrica 

de janelas de aço, em que temos vários colaboradores, cada um executando 

uma tarefa da seguinte maneira:

Colaborador 01 – Dobra a chapa      

Colaborador 02 – Prensa a chapa      

Colaborador 03 – Coloca a chapa no gabarito     

Colaborador 04 – Solda a grade      

Colaborador 05 – Coloca os acessórios     

Colaborador 06 – Pinta a janela      

Colaborador 07 – Embala a peça      

Colaborador 08 – Coloca a peça no estoque ou para carregar

•  ESPECIALIZAÇÃO – Conforme a divisão do trabalho foi aumentando, 

surgiu a especialização, ou seja, cada colaborador sabe fazer uma única 

função. Segundo o dicionário léxico (Dicionário on-line), “especializar-se 

é tornar-se apto para algo”.

Podemos voltar ao exemplo da fábrica de janelas, em que cada colaborador 

é especializado para fazer uma única função, seja dobrar chapas, pintar ja-

nelas ou colocar acessórios.

• HIERARQUIA – Define a autoridade e os níveis hierárquicos dentro da 

empresa. Aqui falamos da relação de subordinação dos poderes e da 

distribuição dos cargos. O organograma mostra bem como é a hierarquia 

dentro de uma empresa.       

          

 

Especializar é o mesmo que 
especificar, individualizar, 

particularizar, singularizar.

Organograma é um gráfico que 
apresenta a estrutura formal da 
empresa, ou seja, a distribuição 

dos cargos, a hierarquia. Exemplo de organograma:
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• DISTRIBUIÇÃO DE AUTORIDADE E DE RESPONSABILIDADE – É distribuir 

entre os níveis e cargos da organização a responsabilidade e/ou autorida-

de de executar uma atividade.

• RACIONALISMO – Aqui se propõem caminhos para alcançar um deter-

minado fim. Um bom exemplo de racionalismo é o manual de integração 

de um colaborador na empresa. Esse manual contém as regras que a 

empresa utiliza para alcançar seus objetivos. São os caminhos que o co-

laborador deverá seguir naquela empresa.

2.1.2 Organização Informal
Como já falamos sobre a organização formal, agora é o momento de fa-

larmos sobre a organização informal. Esse tipo de organização pode surgir 

através dos relacionamentos impostos pela organização formal. 

Pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos interesses, usos e cos-

tumes parecidos se atraem e criam os grupos informais. Esses grupos são 

aqueles que não têm regras, não têm burocracia. Eles nascem da necessida-

de do indivíduo de conviver com os demais seres humanos.

Segundo Chiavenato (2003), organização informal é o conjunto de intera-

ções e de relacionamentos consequentes que se estabelecem entre os vários 

Vantagens da organização formal:
•   Estrutura planejada

•   Organização mais estável

•   Comunicação elevada

•   Formalidade

•   Metas definidas

•   Maior produtividade

•   Produtividade em grande escala

•   Maior padronização

Desvantagens da organização formal:
•   Trabalho rotineiro

•   Mecanicismo

•   Alto nível de burocracia

•   Grande necessidade de controle
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elementos humanos, lotados em uma organização.

As principais características da organização informal são:

Relação de coesão – Os indivíduos se aproximam ou se afastam sem tempo 

determinado, dependendo apenas dos interesses comuns.

Colaboração espontânea – Em um grupo informal, a colaboração com os 

demais membros surge naturalmente.

A organização informal transcende a organização formal. Se o relaciona-

mento da organização formal acabar (por exemplo, por meio de uma demis-

são), a organização informal na maioria das vezes permanece.

Lembre-se: quando você for levar esses conceitos de tipo de organização 

para exemplos práticos, não serão encontradas organizações de um único 

tipo, elas serão na verdade organizações mistas.

Chiavenato (1999) afirma ainda que as organizações podem ser:

2.1.3 Organização linear – É o tipo de organização mais antigo . Há uma 

hierarquia de autoridade, sendo que cada subordinado presta contas a um 

superior direto. Essa organização tem decisões centralizadas, estrutura sim-

ples e estabilidade. É o tipo de organização mais indicado para pequenas 

empresas.

Você sabia que a organização 
formal é conhecida também 

como organização racional e 
a organização informal como 

organização natural?

Figura 1.6 - Fonte: Ilustrador
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2.1.4 Organização funcional - Essa organização enfatiza a especialização 

das funções, ou seja, a autoridade é dividida conforme a especialização de 

cada colaborador. Esse tipo de organização tem decisões mais rápidas por-

que são descentralizadas. Hoje, essa organização é chamada de departa-

mentalização.

Departamentalização Funcional      

Fonte: Chuck Williams, 2010.

- Trabalho feito por especialistas 

altamente capacitados.

- Diminui custos por meio da redu-

ção da duplicidade.

- Reduz problemas de comunica-

ção e coordenação. 

Vantagens  

- A coordenação entre departa-

mentos pode ser difícil.

- Pode resultar em decisões mais 

lentas.

- Produz gerentes com experiência 

limitadas.

Desvantagens
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2.1.5 Organização Linha-Staff  – É a junção da organização formal com 

a organização linear. É o tipo de organização mais usada nas empresas mo-

dernas.

Autoridade de Linha versus Autoridade de Staff

• Autoridade de Linha        

- O direito de comandar os subordinados imediatos na cadeia de comando

Versus 

• Autoridade de Staff        

- O direito de aconselhar, mas não de dar ordens.

Com isso, concluímos basicamente nosso assunto sobre organizações. Esse 

tema é bastante amplo e você pode obter mais informações buscando novas 

fontes de estudo, pesquisando e se aprofundando mais.

          
Resumo
Na segunda aula, demonstramos que a organização é um conjunto de pes-

soas que trabalham para alcançar um único objetivo e que essa organização 

pode ser formal ou informal.

Verificamos, ainda, as principais características da organização formal (di-

visão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição de autoridade e 

racionalismo) e da organização informal (coesão, colaboração espontânea). 

Já sabemos, também, quais os tipos de organizações existentes (linear, fun-

cional ou linha-staff).

Atividades de Aprendizagem
01. Marque a 2ª coluna de acordo com a 1ª

          

(1) Organização racional

(2) Organização informal

Staff é uma equipe de 
apoio, de assessoria.

(   ) É uma das vantagens da organização 

formal.

(   ) É o mesmo que especializar.

Fundamentos de AdministraçãoRede e-Tec Brasil 30



(3) Especificar

(4) Estrutura planejada

02. Comente os tipos de organizações. Quais são e quais suas principais 

características.

03. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas:

a) (   ) O trabalho rotineiro é uma vantagem da organização formal.

b) (   ) A divisão do trabalho gera a desaceleração da produção.

c) (   ) Organização é um grupo de pessoas com tarefas definidas, trabalhan-

do individualmente, cada um com um objetivo.

Caro/a estudante,

Com a apropriação das informações passadas através deste conteúdo e com 

as atividades de aprendizagem realizadas, você chegou ao fim da segunda 

aula. A seguir, vamos estudar sobre o processo administrativo e suas relações 

com as funções administrativas.

Preparo é a palavra de ordem que se impõe no momento. Continue estu-

dando, pois o mercado de trabalho atual exige profissionais capacitados e 

atualizados.

(   ) Forma que também é cha-

mada de organização formal.

(   ) Conta com a colaboração 

espontânea.
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Nessa aula, você está convidado a conhecer o que é o processo administra-

tivo e quais as principais funções do administrador. 

Processo administrativo nada mais é que a união das funções administrati-

vas.

“Processo é qualquer fenômeno que apresente mudança contínua no tem-

po. Não é uma coisa estática, não tem começo, nem fim. É uma sequência 

fixa de eventos.” (Chiavenato, 2003 p.12).

Então, podemos dizer que, como se trata de uma sequência fixa de eventos, 

cada elemento do processo, que são as funções administrativas, afeta as 

demais. 

E quais são as funções administrativas?

Veja abaixo:

Objetivos: 

•	 Definir o que é o processo administrativo.

•	 Identificar a principais funções administrativas.

•	 Distinguir a relação entre o processo administrativo e suas fun-

ções.
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 Essas são as funções que juntas formam o processo administrativo. Observe 

agora as principais características de cada uma.

3.1 Planejamento
“Planejar é definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso 

de ação para alcançá-los” (Chiavenato, 2003 p.13).

O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações 

com o futuro (Maximiano; 2006a). É uma ferramenta para analisar o am-

biente externo e interno, reafirmar a missão da organização, coletar dados e 

transformá-los em informação, para definir os planos de ação.

3.1.1 Fases do planejamento
a) Estabelecer os objetivos – Ponto de partida do planejamento. Os objetivos 

são as pretensões futuras, os resultados a serem atingidos. Eles podem ser 

imediatos, acessíveis e imaginários.

b) Tomar decisões a respeito de ações futuras – Aqui, caro aluno/a, as deci-

sões de como alcançar os objetivos que foram traçados na etapa anterior se-

rão tomadas. A tomada de decisão deve ser embasada em uma experiência 

passada, em uma pesquisa ou até em uma experimentação.

c) Elaboração de planos – Após estabelecer os objetivos, deve se decidir 

quais as melhores maneiras de alcançar os objetivos, pois chegou a hora de 

elaborar os planos. Os planos podem ser: em nível estratégico (alcançados 

em longo prazo), nível tático (alcançados em médio prazo) ou planos ope-

racionais (são os planos para serem alcançados imediatamente ou em curto 

prazo).

Vamos procurar entender agora o significado de organização.

3.2 Organização
“Organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e 

os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles 

e as atribuições de cada um deles.” (Chiavenato, 2003 p.14)

Organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma 

estrutura que facilite a realização dos planos.
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Organizar é tomar decisões: como dividir o trabalho, atribuir responsabili-

dades a pessoas e estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação. 

Observe a seguir a função Direção.

3.3 Direção
Essa é a terceira função administrativa. É a mais complexa delas por envol-

ver orientação, assistência à execução, comunicação, liderança e motivação. 

Quem exerce essa função tem o papel de fazer acontecer, de fazer com que 

os objetivos traçados sejam alcançados. Ela está mais ligada às pessoas, aos 

relacionamentos interpessoais, a gerar ações cooperativas. Para  ter sucesso 

na função direcional, é preciso ter influência e autoridade sobre os direcio-

nados.

Assim, podemos dizer que dirigir é acionar e dinamizar a empresa. É coman-

dar esforços.

3.3.1 Níveis de direção
A direção se dá em  níveis.

a) Direção em nível global: é a direção que abrange toda a organização. 

Nesse caso, é o que chamamos de presidente da empresa;

b) Direção em nível departamental: é a direção de cada departamento da 

empresa. É chamada de gerência. Exemplo: gerente comercial, gerente in-

dustrial etc.

 

Análise dos 
Objetivos 

Divisão do 
Trabalho 

Definição de 
Responsabilidade 

Desenho da Estrutura 
Organizacional 

Definição de 
Autoridade 

Figura 1.7 – Principais etapas ou decisões do processo de organização
Fonte: Maximiano (2006a)
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c) Direção em nível operacional: é a direção que abrange cada grupo. É a 

supervisão.

3.4 Controle
Essa é a quarta função do processo administrativo. A sua principal finalidade 

é assegurar que os resultados dos objetivos traçados sejam alcançados.

Logo, podemos dizer que: “o controle consiste fundamentalmente em um 

processo que guia a atividade exercida para um fim determinado”, (Chiave-

nato, 2003 p.15).       

 

Resumo
Nesta aula, você viu que o processo administrativo é a junção das quatro 

funções administrativas que são: o planejamento, a organização, o controle 

e a direção.Teve ainda a oportunidade de aprender que o planejamento é 

a base do processo administrativo. É através dele que se traçam os objetivos 

da empresa. A organização utiliza as tarefas, as pessoas, os órgãos e os rela-

cionamentos para fazer com que os objetivos sejam alcançados. A direção 

é a função administrativa mais complexa porque envolve o relacionamento 

interpessoal. Como última função administrativa, temos o controle que as-

segura que os resultados sejam alcançados.

 
          
Atividades de Aprendizagem
01. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas.

a) (   ) O processo administrativo é a junção das funções planejar e controlar.

b) (   ) O planejamento é a base do processo administrativo.

c) (   ) Os objetivos podem ser imediatos, acessíveis e imaginários

d) (  ) Os planos  em nível tático são aqueles a serem alcançados a longo 

prazo.
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02. Pelo que foi visto, analise e descreva a diferença entre processo adminis-

trativo e funções administrativas.

          
03. Defina com suas palavras os níveis de direção que se pode ter em uma 

empresa.

         

Caro/a estudante

Você está caminhando para a finalização desta disciplina. 

Com a globalização, as mudanças acontecem de forma muito rápida e é pre-

ciso acompanhar esses novos tempos que exigem um “novo tipo de traba-

lhador”, não só especializado, mas também atualizado, como já afirmamos 

anteriormente. Assim, na próxima e última aula, abordaremos as principais 

tendências administrativas, que, nos dias atuais, se impõem no novo merca-

do de trabalho. 

Realize as atividades de aprendizagem, volte ao texto se tiver alguma dúvida 

e continue os estudos com dedicação e disciplina.

Rede e-Tec Brasil37Aula 3 - Processo Administrativo e suas Relações com as Funções administrativas





Rede e-Tec BrasilAula 4 - Administração e suas Tendências 39

Nessa aula, iremos conhecer algumas de uma infinidade de tendências que 

estão surgindo no mundo empresarial. Muitas delas têm grande importância 

na sobrevivência das empresas nesse novo mercado. O mercado em constan-

te evolução, com a mudança de foco saindo dos processos para enfatizar os 

clientes e a necessidade de qualidade não somente nos produtos, mas nos 

serviços fizeram com que a administração tomasse novos caminhos. 

          
4.1 As novas tendências      
A seguir, apresentaremos mais detalhadamente quais são as principais ten-

dências da administração bem como as características principais de cada 

uma delas: ética na empresa, responsabilidade social, APO, reenge-
nharia, foco no cliente e benchmarking, aprendizagem organizacio-
nal e Balanced Scorecard (BCS).      
          
4.1.1 Ética na empresa      
Para sobreviver no mercado, a empresa tem que trabalhar com ética, ou 

seja, o público tem que ter uma boa imagem da marca, a ponto de se sentir 

motivado a comprar seus produtos ou serviços.

Segundo Moreira (1999), ética empresarial é o comportamento da empresa 

em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder que 

são aceitas pela coletividade.

Para Maximiano (2006a), a ética é a disciplina ou campo do conhecimento 

que trata da definição e avaliação do comportamento de pessoas e organi-

zações. 

Cada sociedade ou organização estabelece os preceitos e normas nos quais 

Aula 4 – Administração e suas    
         Tendências

Objetivo:

•	 Reconhecer as principais tendências administrativas e suas ca-

racterísticas. 
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se enquadra o comportamento ideal, ou seja, aquele que é aprovado por es-

tar de acordo com tais normas. A reprovação se dá quando as atitudes dife-

rem ou destoam dos princípios éticos e morais de um grupo social. Segundo 

Maximiano (2006a), o comportamento ideal é definido por meio de um 

código de conduta, ou código de ética, implícito ou explícito.

A ética nos negócios e na administração reflete os costumes, atos e deci-

sões que os administradores tomam para gerenciar suas organizações. Estas 

criam seus próprios problemas que esbarram no dilema ético e, nesse sen-

tido, necessitam de seus códigos de conduta ética, a fim de guiar as ações 

e comportamentos de seus profissionais. Naturalmente, a ética e moral vão 

influenciar na rotina de trabalho de um indivíduo.  

Fique atento (a) para perceber a importância da ética na administração.

4.1.1.1 Ética na administração
A dimensão da ética na administração abrange diversos níveis, desde a re-

lação com os funcionários até a relação com a sociedade. E, em cada cate-

goria, questionamentos éticos são levantados a respeito das decisões em-

presariais, como a demissão em massa provocada pela automatização de 

processos ou a influência de um empresário na administração pública para 

obter vantagens e benefícios.

A ética na administração, segundo Megginson et al (1998), refere-se aos 

padrões usados para julgar o que é certo ou errado no comportamento dos 

administradores em relação aos outros.

Stoner apud Maximiano (2006) classifica a abrangência da ética na adminis-

tração em quatro categorias: nível social da ética, nível do stakeholder; ética 

na administração e políticas internas e ética no nível individual.

•   Nível social da ética: as questões levantadas nesse nível abrangem 

temas como a diferença significativa de salários de dirigentes e operários (é 

justo o executivo ganhar o equivalente a dezenas de salários do operário?); 

o patrocínio de campanhas políticas pelas empresas (será que os empresários 

devem interferir na escolha de dirigentes eletivos e públicos?).

•  Nível do stakeholder: constitui a parte interessada na organização, 

como os acionistas, clientes, fornecedores, funcionários, comunidades. E 

questionamentos éticos são feitos, como: quais a obrigações da empresa em
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informar o cliente sobre os riscos de um produto? Quais são os impactos na 

comunidade, caso seja desativada a unidade?

•   Ética na administração e políticas internas: este nível focaliza espe-

cialmente as relações da empresa com seus empregados, como, por exem-

plo, a questão da participação dos funcionários nas decisões que afetam a 

empresa e a sua permanência no cargo. 

•   Ética em nível individual: as questões éticas, nesse caso, refletem a 

maneira como as pessoas devem tratar-se umas às outras, como por exem-

plo, as obrigações e direitos que as pessoas têm como seres humanos e 

trabalhadores

Então, como se deve proceder para ter ética empresarial?

a) Não enganar os clientes (propaganda enganosa).

b) Ser justo com os colaboradores – salário, benefícios, instalações e equipa-

mentos em boas condições de uso.

c) Não ter lucros abusivos.

d) Cumprir as promessas feitas para os clientes (por exemplo: cobrimos qual-

quer oferta).

O próximo fator que abordaremos é o da responsabilidade social

4.1.2 Responsabilidade social
A responsabilidade social é outro fator que tem influenciado a sobrevivência 

das empresas no mercado moderno. A preocupação com o meio ambiente, 

com o auxílio a entidades filantrópicas e com a poluição tem contribuído 

para influenciar a escolha dos clientes no momento da compra. 

Garcia (2004 p.83) afirma que, “responsabilidade social é o conjunto de 

ações estabelecidas por empresas em relação à sociedade que transitam na 

esfera direta de sua atividade econômica”.

As organizações têm restrições quanto às decisões e comportamentos. Elas 

devem prestar contas aos funcionários, ao governo, a sociedade, aos acio-

nistas, aos fornecedores ou a outros públicos de interesse. A evolução do 
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mercado e da competitividade fez com que as empresas passassem a olhar 

para fora e a não mais se fecharem, preocupando-se apenas com o seu ne-

gócio e lucratividade.

Problemas como desemprego, corrupção, poluição e desmatamento, quali-

dade de vida e índice de desenvolvimento humano vêm despertando a dis-

cussão da ética e da responsabilidade social das empresas. Como muitos 

problemas sociais não são solucionados pelo estado, as empresas vêm incor-

porando, em seus planejamentos estratégicos e balanços contábeis, ações 

voltadas para o bem-estar social, como cultura, educação e saúde.  

Como a organização está inserida em uma sociedade, da qual retira os recur-

sos necessários para o seu funcionamento, como a matéria-prima, a ener-

gia e até os colaboradores, ela passa a ter responsabilidade em relação ao 

seu entorno e aos elementos do ambiente. A partir dessa constatação, foi 

cunhado o termo responsabilidade social. Essa ideia pode ser respaldada 

tanto por Chiavenatto (2006) quanto por Megginson  et al (1998). Eles tra-

tam desse tema como sendo, de certa forma, uma obrigação da organização 

que deseja melhorar o bem-estar da sociedade com adoção de ações e dire-

trizes, na mesma medida que precisa continuar voltada aos seus interesses.

Na verdade, a responsabilidade social se refere às interações da empresa 

com os funcionários, clientes, acionistas, fornecedores, governo, meio am-

biente e comunidade.

Devemos lembrar ainda que a responsabilidade social não pode ser vista 

somente como uma ajuda, mas como uma mudança de atitude da empre-

sa em relação à comunidade, criando ações que beneficiem a todos cons-

tantemente. Uma empresa, por exemplo, que precisa de madeira, para ser 

socialmente responsável, deverá ter como ação cotidiana o reflorestamento 

constante.

Vamos tratar agora da administração por objetivos

4.1.3 Administração por Objetivos - A P O
Podemos perceber que, com a evolução da administração, o foco nos pro-

cessos e na divisão de tarefas está sendo transferido para os objetivos e os 

resultados a serem alcançados.      

Hoje, as atividades e os processos são descritos e planejados previamente 

para que seja fácil desenvolvê-los e alcançar resultados uniformes e de qua-

lidade.
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Daí surge a APO. Mas o que é APO? APO é justamente a Administração por  

Objetivos. Esse tipo de administração surgiu na década de 50, com Peter 

Drucker e pode ser usado em qualquer organização, com ou sem fins lucra-

tivos, bastando que essa tenha um planejamento definido e saiba qual é o 

seu negócio, onde está atuando e aonde pretende chegar. 

As empresas que trabalham com esse tipo de administração são as mais 

interessantes do ponto de vista do trabalhador, pois os seus objetivos são 

definidos com foco tanto na empresa quanto no crescimento e satisfação do 

colaborador. Acreditam que, se os trabalhadores estiverem felizes e motiva-

dos, os resultados serão alcançados mais facilmente.

Principais características da APO:

Segundo Chiavenato (2003 p.222), as principais características da Adminis-

tração por Objetivos são:

a) estabelecimento de objetivos para a empresa, para o executivo e para 

cada departamento;

b) elaboração de planos táticos e operacionais;

c) avaliação contínua dos processos;

Figura 1.8 - Fonte: Ilustrador
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d) participação da alta direção.

Erros que não podem acontecer em APO:

a) não haver participação da alta gerência;

b) fixar objetivos somente quantificáveis (valores);

c) simplificar os procedimentos;

d) achar que APO resolve todos os problemas;

e) aplicar APO somente em uma parte da empresa.

4.1.4 Reengenharia
Você já ouvir falar sobre esse termo? A reengenharia é uma tendência da 

administração bastante complexa. Ela consiste em eliminar os processos exis-

tentes e criar novos processos focalizando o cliente, o desenvolvimento de 

novos produtos e a redução de custos. É um processo que, até a sua implan-

tação, gera custos, exige mão de obra qualificada e treinada.

Hammer (1994 p.65) afirma que “fazer reengenharia em uma empresa sig-

nifica abandonar os velhos sistemas e começar de novo. Envolve o retorno 

ao princípio e a invenção de uma forma melhor de se trabalhar”.

Conheça mais uma tendência da administração.

4.1.5 Foco no cliente
Uma das principais tendências da administração é a mudança de foco nos 

processos para o foco no cliente. Clientes: são aquelas pessoas que poderão 

utilizar os nossos produtos futuramente.

Esse foco no cliente consiste em satisfazer os clientes gerando um marketing 

boca a boca positivo. Essa satisfação começa na propaganda do produto, 

passando pelo atendimento das necessidades e finalizando com um pós-

-venda que inclui também assistência técnica.

Observe do que se trata Benchmarking
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4.1.6 Benchmarking
Caro/a estudante, o conceito de benchmarking é bem simples. Consiste em 

se comparar com os concorrentes para produzir produtos ou serviços su-

periores. É um processo diário e contínuo que deve ser analisado minucio-

samente, que introduz novos conceitos de avaliação e que, acima de 
tudo, identifica áreas que devem ser melhoradas.

A Aprendizagem Organizacional também se constitui numa tendência da 

administração

4.1.7. Aprendizagem organizacional
No século XXI, o conhecimento é matéria-prima da competência. E esta pos-

sibilita aprender que, por sua vez, transforma-se em novos conhecimentos. 

E, assim, o ciclo virtuoso se estabelece, gerando fatores positivos na gestão. 

4.1.7.1 Gestão do conhecimento
a) Origem e Conceito

Nos anos 90, a abordagem baseada no conhecimento ganha destaque no 

mundo dos negócios em função dos acontecimentos mundiais como a glo-

balização, o neoliberalismo e as mudanças de comportamento das pessoas 

como cidadãos e consumidores de produtos. Para Oliveira Jr. (2001), a fun-

ção central da empresa é administrar esse ativo – conhecimento – de forma 

a otimizar o desempenho organizacional. Por exemplo, conhecer o cliente 

possibilita lançar produtos bem-sucedidos, que atendem às necessidades do 

usuário. E a empresa deve continuar analisando o comportamento do seu 

mercado-alvo para aprender como lidar com ele.

Para Sanches e Heene (1997) apud Oliveira Jr. (2001), conhecimento or-

ganizacional é definido como “o conjunto compartilhado de crenças sobre 

relações causais mantidas por indivíduos dentro de um grupo”. 

Importante ressaltar que o conhecimento não vem pronto, não é absoluto 

nem determinístico. Ele se caracteriza pela dinamicidade e flexibilidade, e 

depende de diversos fatores e causas, como a mente das pessoas, a estrutu-

ra organizacional, da cultura,  as políticas de recursos humanos, a tecnolo-

gia, dentre outros.



Fundamentos de AdministraçãoRede e-Tec Brasil 46

b) Componentes do conhecimento

De acordo com Lacombe e Heilborn (2003, p. 492), 

Continuando com a argumentação desses autores (2003, p. 492), podemos 

dizer que:

A seguir, apresentaremos a última tendência da administração anunciada no 

início desta aula.

4.1.8. Balanced Scorecard (BSC)
Conheça a origem e o conceito de BSC

a) Origem e conceito do BSC

Em 1992, Kaplan e Norton desenvolveram o Balanced Scorecard, uma ferra-

menta dinâmica de gestão, que evolui continuamente de forma a incorporar 

a aprendizagem e os novos conhecimentos decorrentes de sua implemen-

tação em diversas empresas espalhadas pelo mundo e das pesquisas reali-

zadas. 

As mudanças causadas pelo fenômeno da globalização, o surgimento da 

internet, a desregulamentação, as fusões, as redes de negócios e a concor-

rência influenciaram diretamente no planejamento estratégico das organiza-

o primeiro ponto para implementar uma gestão de conheci-

mento é definir os critérios para escolher que tipo de conheci-

mento a empresa planeja obter e qual a forma de consegui-lo 

e distribui-lo. Além disso, uma parte considerável do conhe-

cimento da organização é tácito, isto é, não foi articulado ou 

tornado explicito, ou não está ainda em nível verbal.

o conhecimento explícito pode ser expresso sob a forma de 

número e palavras e o conhecimento tácito é algo dificilmente 

visível e exprimível. Para que o conhecimento tácito ser comu-

nicado e compartilhado dentro da organização, terá que ser 

convertido em palavras ou números que qualquer um possa 

compreender. É exatamente nessa conversão – de tácito em 

explícito e novamente em tácito – que o conhecimento orga-

nizacional é criado. 
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ções que tiveram que se adaptar e aprender a lidar com o ambiente externo. 

Saúde financeira deixou de ser a única variável de garantia e sustentabilida-

de; outros fatores como os clientes e os colaboradores passaram a incorpo-

rar o pensamento estratégico nas empresas.

Segundo Kaplan & Norton apud Herrero Filho (2005), o BSC deve contar a 

história da estratégia, começando pelos objetivos financeiros de longo prazo 

e relacionando-os depois à sequência de ações que precisam ser tomadas 

em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos processos internos 

e, por fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, em longo prazo, seja 

produzido o desempenho desejado.

O BSC é uma tentativa de incluir mensurações sobre ativos intangíveis, além 

dos tangíveis tradicionalmente utilizados. Em outras palavras, busca cons-

truir novos modelos para envolver os bens intangíveis, como a marca, que 

impulsionam o valor nas organizações e que se refletem positivamente no 

mercado. Além da mensuração e implementação, esta ferramenta visa a 

desenvolver um modelo de gestão estratégica integrada, caracterizada pelo 

pensamento sistêmico nas organizações.

O BSC apresenta uma perspectiva de valor.

b) Perspectivas de valor do BSC

O BSC é uma ferramenta de administração focada no equilíbrio organizacio-

nal e se baseia em quatro perspectivas, a saber: financeira, cliente, proces-
so interno e aprendizagem. (KAPLAN & NORTON apud CHIAVENATTO, 

2006; HERRERO FILHO; 2005).

A atuação das empresas é dirigida com atenção às suas perspectivas. Verifi-

que abaixo quais são elas: 

          

4.2 Perspectiva financeira     
A perspectiva financeira, segundo Herrero Filho (2005), indica se a estraté-

gia de uma empresa e sua implementação estão gerando valor econômico 

agregado para os acionistas de demais stakeholders.

Para Chiavenatto (2006), envolve indicadores. Medidas financeiras e con-

tábeis permitem avaliar o comportamento da organização diante de itens 
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como lucratividade, retorno sobre investimento, valor agregado ao patrimô-

nio e outros que a organização adote como relevantes para seu negócio.

Exemplo de perspectiva financeira: 

▪ Aumentar o volume de vendas para os clientes A (objetivo);   

▪ Razão entre as vendas totais e as vendas para os clientes A (medida); 

▪ Aumentar em 15% as vendas para os clientes A até o final de 2007(me-
tas);          

▪ Conhecer profundamente as necessidades e desejos desses clientes, a fim 

de desenvolver estratégias adequadas e de valor (iniciativas).

Exemplos de objetivos estratégicos na perspectiva financeira:

▪ Retorno sobre o investimento;      

▪ Crescimento e mix de receita;      

▪ Redução de custos;        

▪ Utilização de ativos;        

▪ Otimização da alocação de capital;      

▪ Melhoria da produtividade, dentre outros.

O foco é aumentar o faturamento da empresa e gerar valor econômico para 

os acionistas, ao mesmo em tempo em que atende ao mercado consumi-

dor.          
 

4.3 Perspectiva do cliente     
Segundo Herrero Filho (2005), a perspectiva do cliente avalia se a proposição 

de valor para os segmentos-alvo de clientes está sendo concretizada.

Para Chiavenatto (2006), a perspectiva do cliente inclui indicadores e 

medidas como satisfação do cliente, participação no mercado, aquisição e 

retenção de clientes, bem como valor agregado aos produtos/serviços, po-

sicionamento no mercado, nível de serviços agregados à comunidade, etc.

Por exemplo, marcas como Coca-Cola e Kibon são tão valorizadas pelos 

consumidores, que estes passam a ser considerados proprietários ou “do-

nos” dessas marcas. 

Exemplo de perspectiva do cliente e do mercado: 
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▪ Atrair, conquistar e manter novos clientes (objetivo);    

▪ Número de novos clientes conquistados nos segmentos durante o período 

(medida);         

▪ Conquistar novos clientes na proporção de 15% em cada segmento até 

o final de 2007 (metas);       

▪ Lançar novos produtos; modificar o design e embalagem de alguns produ-

tos; implementar o CRM – relacionamento com o cliente (iniciativas).

Exemplos de objetivos estratégicos na perspectiva do cliente:

▪ Aumentar a receita por cliente;      

▪ Elevar o reconhecimento da marca;      

▪ Construir fidelidade e lealdade dos clientes;     

▪ Melhorar a disponibilidade dos produtos nos membros de canais – atacado 

e varejo;         

▪ Inovar os produtos;        

▪ Agregar valores como serviços de entrega, atendimento e relacionamen-

to.          

  

4.4 Perspectiva dos processos internos   
Para Herrero Filho (2005), a perspectiva dos processos internos indica 

que processos internos são críticos para a geração de valor percebido pelo 

cliente e para aumentar a riqueza do acionista.

Inclui, segundo Chiavenatto (2006), indicadores que garantem a qualidade 

intrínseca aos produtos e processos, inovação, criatividade, capacidade de 

produção, logística e otimização dos fluxos, assim como a qualidade das 

informações, da comunicação interna e das interfaces.

Exemplo de perspectiva dos processos internos: 

▪ Reduzir o lead time ou tempo para atendimento do pedido do cliente (ob-
jetivo);          

▪ Controle da data de tiragem do pedido e da data de entrega do produto 

(medida);         

▪ Reduzir o lead time em cinco dias (metas);     

▪ Introduzir ferramentas de qualidade e gestão como o just in time, o ciclo 

PDA e o SCM (Supply Chain Management) (iniciativas).
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Exemplos de objetivos estratégicos na perspectiva do cliente:

▪ Projetar novamente a cadeia de fornecimento da produção;   

▪ Impacto ambiental do uso do produto e dos resíduos de produção;  

▪ Integração da cadeia de valor;      

▪ Melhoria dos serviços aos clientes;      

▪ Tempo para o desenvolvimento de novos produtos;    

▪ Otimização dos consultores de vendas e representantes comerciais.

4.5 Perspectiva da aprendizagem/crescimento          
      organizacional
Para Herrero Filho (2005), a perspectiva de aprendizado e crescimento 

indica qual é o valor do empregado em razão de sua capacidade de apren-

der, criar e compartilhar conhecimentos e como suas competências contri-

buem para a geração de valor de forma integrada, em todas as perspectivas 

do Balanced Scorecard.

Chiavenatto (2006) considera as pessoas pelas capacidades, competências, 

motivação, empowerment, alinhamento e estrutura organizacional, em ter-

mos de investimentos no seu futuro. Essa perspectiva garante a solidez e 

constitui o valor fundamental para as organizações de futuro.

Exemplo de perspectiva da aprendizagem e do conhecimento: 

▪ Desenvolver competências estratégicas em inovação (objetivo);   

▪ Razão entre as inovações desenvolvidas e a competência dos resultados 

(medida);         

▪ Alcançar pelo menos 90% de aprovação (metas);    

▪ Realizar parceria com consultorias de pesquisa e desenvolvimento (iniciati-
vas).

Exemplos de objetivos estratégicos na perspectiva do cliente:

▪ Satisfação dos colaboradores;      

▪ Novas patentes e marcas registradas;      

▪ Trabalho em equipe;        

▪ Instalação e domínio de sistemas integrados de gestão (módulos do ERP); 

▪ Liderança na introdução de novos produtos;     

▪ Despesas de P&D em relação ao faturamento.
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Resumo
Essa aula trouxe informações sobre algumas tendências da Administração, 

lembrando que existem várias outras e que irão surgir novas, pois a Admi-

nistração é uma ciência em constante mudança. Demonstramos que a ética 

na empresa é necessária para criar uma boa imagem no mercado como 

também a Ética na Administração. A dimensão da ética na administração 

abrange diversos níveis, desde a relação com os funcionários até a relação 

com a sociedade que engendrou com a Responsabilidade social como 
um fator que tem influenciado a sobrevivência das empresas no mercado 

moderno. Apresentou a Administração por Objetivos (APO) que tem 

por foco os objetivos e os resultados a serem alcançados. A reengenharia 

também é uma tendência, porém mais complexa, pois se trata de começar 

tudo de novo, deixando para trás os velhos processos. Nesta aula foi possível 

também constatar que o benchmarking, através de um processo contínuo, 

analisa e identifica áreas que necessitam de melhoria bem como, a aprendi-

zagem organizacional, pela qual o conhecimento é matéria-prima da com-

petência. E, finalmente, expusemos informações sobre o Balanced Scorecard 

(BSC) que, a despeito das mudanças causadas pelo fenômeno da globali-

zação, o surgimento da internet, a desregulamentação, as fusões, as redes 

de negócios e a concorrência influenciaram diretamente no planejamento 

estratégico das organizações, que tiveram que se adaptar e aprender a lidar 

com o ambiente externo. Saúde financeira deixou de ser a única variável de 

garantia e sustentabilidade; outros fatores como os clientes e os colaborado-

res passaram a incorporar o pensamento estratégico nas empresas.

          
Atividades de Aprendizagem
01. Marque V para as alternativas para verdadeiras e F para as alternativas 

falsas:

(   ) A APO surgiu na década de 30 com Henry Fayol.

(   ) Um dos principais pontos da APO é definir seu negócio.

(   ) A APO pode ser aplicada somente em organizações com fins lucrativos.

(   ) Não é necessário a participação da alta administração para o sucesso da 

APO.
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2. De acordo com o discutido e sua experiência, qual é o papel da Ética e da 

Responsabilidade social na empresa?

          
          
          
3. De acordo com o exposto, apresente qual é a diferença entre a Reenge-

nharia e Benchmarking.

          
4. De acordo com o texto e suas experiências, apresente qual é a diferença 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito?

          
5. De acordo com o conceito do BSC, qual perspectiva contempla as pessoas 

na organização? Por quê? 
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Palavras Finais

Caro/a estudante:

Chegamos ao final desta disciplina. Esperamos que você tenha assimilado, 

com sucesso, as informações que foram repassadas nesta disciplina. Você 

pode e deve acessar outros elementos que possam contribuir para sua for-

mação na área em que você está se capacitando. O conhecimento é algo 

que precisa ser realimentado constantemente e o processo de aprendizagem 

nunca termina. Portanto, não interrompa seus estudos e continue preparan-

do-se para ser um profissional de qualidade.
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Guia de Soluções

Aula 1        
Questão 01 – As três teorias mais influentes do mundo administrativo  

são a Administração Científica de Frederic Taylor, com ênfase nas tare-

fas e na divisão do trabalho; a Teoria Clássica com ênfase na estrutura 

(foi a teoria que originou as funções administrativas) e a Teoria das Re-

lações Humanas, de Elton Mayo, com ênfase nas pessoas.

Questão 02 – Administrar é fazer coisas através de pessoas.

Questão 03 – (F) (V) (V) (V)       

          

Aula 2            
Questão 01 - (4) (3) (1) (2)

Questão 02 - Organização linear - cada subordinado presta contas a um 

superior.         

Organização Funcional - enfatiza a especialização das funções.  

Organização Linha Staff – é a junção da organização linear com a organiza-

ção funcional.

Questão 03 - (F) (F) (F)        

         

Aula 3         
Questão 01 -  (F) (V) (V) (F)

Questão 02 -  Processo administrativo é a soma de todas as funções admi-

nistrativas. Uma função interfere nas demais. Já quando falamos em função 

administrativa, é cada função vista isoladamente (planejamento, organiza-

ção, controle e direção).

Questão 03 - Direção em nível global – referente a toda a organização; di-

reção em nível departamental – referente a cada departamento; direção em 

nível operacional – referente a cada grupo.
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Aula 4        
Questão 1 - (F) (V) (F) (F) 

Questão 2 - A evolução do mercado e da competitividade fez com que as 

empresas passassem a olhar para fora e a não mais se fecharem, preocu-

pando-se apenas com o seu negócio e lucratividade. Problemas como de-

semprego, corrupção, poluição e desmatamento, qualidade de vida e índice 

de desenvolvimento humano vêm despertando a discussão da ética e da 

responsabilidade social das empresas.

Questão 3 - Reengenharia foca os processos internos. Benchmarking, os pro-

cessos externos. Ou seja, a Reengenharia consiste em eliminar os processos 

existentes e criar novos processos focalizando o cliente, o desenvolvimento 

de novos produtos e a redução de custos. Benchmarking consiste em se 

comparar com os concorrentes para produzir produtos ou serviços superio-

res.

Questão 4 - O conhecimento tácito não está no nível verbal, ou seja, esta na 

mente das pessoas. Já o explicito está nível verbal, ou seja, o administrador 

apresenta sob a forma de números e palavras. O aluno poderá responder 

que o tácito refere-se às experiências de uma pessoa, bem como suas emo-

ções e valores. Já o explicito poderá ser processado por um computador, 

transmitido eletronicamente ou armazenado em banco de dados. 

Questão 5 - Perspectiva da Aprendizagem/Crescimento Organizacional. Esse 

indicador apresenta qual é o valor do empregado em razão de sua capaci-

dade de aprender, criar e compartilhar conhecimentos e como suas compe-

tências contribuem para a geração de valor de forma integrada, em todas as 

perspectivas do BSC.
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