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Introdução

Iremos analisar a evolução da administração no

contexto geral das organizações, partindo da teoria

científica, passando pela teoria clássica e dando uma

atenção especial sobre a Teoria Comportamental.



Teoria Científica

Introduzida pelo Eng. Frederick Winslow

Taylor(1856–1915) nos EUA, tinha como principal

preocupação aumentar a produtividade e eficiência

no nível operacional das empresas. O foco principal

era a divisão do trabalho, as tarefa e a separação dos

cargos.



Teoria Científica

Logo, afirma-se que a Administração Científica

parte de baixo para cima, ou seja, das

tarefas(operários) para o todo (organização).



Teoria Científica



Teoria Científica

Os movimentos necessários para realização das

atividades, o tempo necessário para tal execução e a

especialização do trabalhador eram estudados de

forma meticulosa, visando criar um padrão de

comportamento.

Dessa forma, a ênfase da teoria era a tarefa.



Teoria Clássica

A Teoria Clássica desenvolveu-se na Europa por

meio dos trabalhos do Eng. Jules Henri Fayol (1841–

1925). Nessa teoria a preocupação básica era com a

estrutura organizacional, ou seja, a disposição dos

setores da empresa e as relações entre os mesmos.



Teoria Clássica

Em razão disso, afirma-se que a Teoria Clássica

possui abordagem inversa à Administração Científica,

partindo de cima para baixo, ou seja, da organização

para os departamentos.

Dessa forma, a ênfase é na estrutura.



Teoria Clássica
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Teoria Comportamental

A oposição ferrenha e definitiva da Teoria das

Relações Humanas (com sua profunda ênfase nas

pessoas) em relação à Teoria Clássica (com sua

profunda ênfase nas tarefas e na estrutura

organizacional) caminhou lentamente para um

segundo estágio: a Teoria Comportamental.



Teoria Comportamental

Critica a Teoria Clássica, havendo autores que

veem no behaviorismo uma verdadeira antítese à

teoria da organização formal, aos princípios gerais da

administração, ao conceito de autoridade formal e à

posição rígida e mecanicista dos autores clássicos.



Teoria Comportamental

Em 1947 surge um livro que marca o início da

Teoria Comportamental na administração: O

Comportamento Administrativo, de Herbert Simon. É

um ataque aos princípios da Teoria Clássica e a

aceitação – com os devidos reparos e correções –

das principais ideias da Teoria das Relações Humanas.



Hierarquia das Necessidades

Abraham Maslow (1908–1970) apresentou uma

teoria da motivação segundo a qual as necessidades

humanas estão organizadas e dispostas em níveis,

numa hierarquia de importância e de influenciação.



Hierarquia das Necessidades



Necessidades

Necessidades fisiológicas:

Intervalos de descanso; conforto físico; horário de

trabalho razoável; alimentação; respiração; sono;

ergonomia; ruídos;



Necessidades

Necessidades de segurança:

Condições seguras de trabalho; remuneração;

seguros; plano de saúde; estabilidade no emprego;

poder de compra; segurança física;



Necessidades

Necessidades sociais:

Amizade e colegas; interação com clientes; gerente

amigável; feedback; relacionamentos; grupos; chat;



Necessidades

Necessidade de estima:

responsabilidades por resultados; orgulho e

reconhecimento; promoções; elogios; críticas; auto

cobranças; estudos; projetos



Necessidades

Necessidades de autorealização:

Trabalho criativo e desafiante; diversidade e

autonomia; participação nas decisões; resultados

positivos; empreendor; projetos; superação; “dar a

volta por cima”; sucesso.



Necessidades

Somente quando um nível inferior de

necessidades está satisfeito é que o nível

imediatamente mais elevado surge no

comportamento da pessoa.



Necessidades

Em outros termos, quando uma necessidade é

satisfeita, ela deixa de ser motivadora de

comportamento, dando oportunidade para que um

nível mais elevado de necessidade possa se

manifestar.



Necessidades

Nem todas as pessoas conseguem chegar ao

primeiro nível. Quando as necessidades mais baixas

estão satisfeitas, as necessidades localizadas nos

primeiros níveis passam a dominar o comportamento.



Estudo de caso

Roberto é um empresário do ramos de calçados

e sua empresa alcança resultados excelentes. Apesar

disso, algo na sua organização o deixa insatisfeito: ele

sentia o ambiente interno negativo. Quando ele

passava pelos funcionários percebia que não era

bem recebido, o que começava a incomodá-lo e,

muitas vezes, se via pensando no assunto.



Clima Organizacional

É o ambiente humano dentro do qual as pessoas

de uma organização fazem seu trabalho. Pode referir

ao ambiente dentro de um departamento, de uma

fábrica ou de uma empresa inteira. Ele não pode ser

tocado ou visualizado, mas pode ser percebido

psicologicamente/intuitivamente.



Clima Organizacional

Refere-se aos aspectos internos da organização

que levam à provocação de diferentes formas de

motivação nos seus participantes. É percebido pelos

participantes da empresa e influencia o

comportamento.



Clima Organizacional

Os aspectos internos afetam a motivação, o

desempenho humano e a satisfação no trabalho.

Através dele as pessoas esperam recompensas,

satisfações e frustrações.



Clima Organizacional

 A média do tempo nas organizações.

 O índice de absenteísmo.

 Eficiência dos trabalhos realizados.

 Os rumores (fofocas).

 Comunicação.
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Clima Organizacional

 A participação nos eventos da organização.

 Insatisfação.

 Apatia (cansaço).

 Conflitos (internos ou externos).

 Hierarquia.
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Clima Organizacional

 O tipo de trabalho

 A integração dos setores

 Salários / Benefícios

 Feedback

 Progressão / Plano de Cargos

 Relacionamento Interpessoal A
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Clima Organizacional

 Condições Físicas de Trabalho.

 Relacionamento: Empresa x Funcionários.

 Disciplina.

 Participação.

 Pagamento.

 Segurança.

 Objetivos Organizacionais.
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Clima Organizacional

 Diálogo entre pessoas;

 Plano de cargos/salários;

 Disseminação das metodologias;

 Ampliação de segurança;

 Código de ética;

 Orientação para resultados;

 Políticas de participação;
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