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RESUMO 

 

 

O presente estudo objetivou verificar a evolução das técnicas de gestão que os administradores 

empregam frente as suas organizações, durante as décadas. A fim de manter-se competitivo no 

mercado, os gestores mudam suas estratégias frequentemente. Dentro das organizações a busca 

por novos métodos operacionais de produção assim como melhores rendimentos de trabalho 

dos colaboradores são frequentes desafios aos administradores. A busca pela melhor maneira 

de administrar uma organização passou por Taylor, Fayol, Ford, Mayo, Poter entre outros, cada 

um com a sua teoria de administração expuseram seus conceitos. Com o estudo pode-se concluir 

que os administradores são influenciados por diversos fatores internos e externos que alteram 

o desempenho da organização e de seus colaboradores, cabendo a eles saber lidar com cada 

situação revertendo-as em favor da organização. Para este estudo foram realizadas pesquisas 

bibliográficas que abordam as teorias administrativas inerentes ao comportamento dos gestores 

no ambiente interno das organizações. 

 

 

Palavras-Chave: Gestor, Ambiente Interno, Mudanças Organizacionais e Teorias 

Administrativas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos foi evidente que a maneira de se administrar uma organização 

mudou constantemente. O modo ideal de gerir uma empresa foi sempre almejado pelos grandes 

administradores. 

Neste trabalho foram abordados as principais teorias, experiências e estudos dos 

autores que tiveram destaque na evolução da administração de empresas de maneira 

cronológica. São eles: Adam Smith, Robert Owen, Charles Babbage, Frederick Taylor, Henri 

Fayol, Elton Mayo, Max Weber, Peter Drucker, Herbert A. Simon, Abraham H. Maslow, 

Frederick Herzberg, McGregor e Ludwing Von Bertalanffy. Cada um deles contribuiu de forma 

significativa para que hoje as empresas se organizassem do modo como conhecemos. 

Segundo dicionário Michaelis (2015) administração significa: “Conjunto de 

princípios, práticas e técnicas utilizadas com o objetivo de coordenar e dirigir as ações de um 

grupo de indivíduos  

da gestão empresarial buscou-se entender o comportamento dos gestores nas diferentes 

épocas em que viviam. Além de mostrar o relacionamento que os gestores nas suas 

organizações tinham com os funcionários e a sociedade. 

Para este artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas que abordavam as teorias 

administrativas relacionadas aos autores estudados. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

De acordo com  Gustavo Periard (2011) a história da Administração iniciou-se no ano 

5.000 a.C, na Suméria, quando os sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus 

problemas práticos, tendo assim de administrá-los. Depois no Egito, Ptolomeu dimensionou um 

sistema econômico planejado que não poderia ter-se operacionalizado sem uma administração 

pública sistemática e organizada. Na China de 500 a.C, a Constituição de Chow, com seus 

oito regulamentos e as Regras de Administração Pública de Confúcio demonstram a tentativa 

chinesa de definir regras e princípios de administração. As instituições otomanas, também 

exerceram a administração, eles utilizavam técnicas para organizar seus grandes feudos.  

http://www.sobreadministracao.com/author/sobreadm/
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Segundo o site Portal da Gestão (2009) na era medieval, criou-se as primeiras 

associações de empresários. Constituíam-se pelos mestres artesãos, que eram os proprietários e 

gerentes dos seus estabelecimentos comerciais. Eles empregavam trabalhadores jornaleiros e 

aprendizes. As associações comerciais controlavam rigorosamente os diversos ofícios inclusive 

a formação profissional, onde o aprendiz desenvolvia as suas competências para a função, 

trabalhando sob a orientação de um mestre. A gestão nesta época tinha uma dimensão social e 

moral. Seu principal objetivo era a satisfação das necessidades da sociedade. Os artesãos tinham 

segurança no emprego, mas não tinham qualquer mobilidade social. Os códigos de conduta 

eram impostos pela igreja. 

Na Alemanha e na Áustria, de 1550 a 1700, surgiram grupos de professores 

e administradores públicos chamados os fiscalistas ou cameralistas, que valorizavam a riqueza 

física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais preconizavam uma 

administração sistemática, especialmente no setor público. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO NA ERA INDUSTRIAL 

 

Conforme Gustavo Periard (2011) o fenômeno que provocou o aparecimento da 

empresa e da moderna administração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo 

do século XIX. Esse fenômeno, trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e 

políticas para a sociedade. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, com a invenção da 

máquina a vapor, por James Watt, em 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo 

de produção provocou um enorme surto de industrialização, que se estendeu rapidamente a toda 

a Europa e Estados Unidos. As fábricas começaram a surgir e junto dela iniciou-se para os 

trabalhadores as longas jornadas de trabalho.  

Segundo o Portal Gestão (2009) nesta época, por influência do economista Adam 

Smith, foram introduzidos os conceitos de divisão do trabalho e simplificação do trabalho como 

forma de aumentar a produtividade dos trabalhadores nas indústrias. 

Ao final desse período, o mundo já não era mais o mesmo. Duas consequências 

provocadas pela Revolução Industrial foram o crescimento acelerado e desorganizado das 

empresas que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo 

e a improvisação; e a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para 

fazer face à intensa concorrência e competição no mercado. 

http://www.sobreadministracao.com/author/sobreadm/
https://www.portal-gestao.com/item/6642-adam-smith.html
https://www.portal-gestao.com/item/6642-adam-smith.html
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No Século XIX surgiram gestores como Robert Owen, que usavam o reconhecimento 

visível do bom desempenho individual como uma ferramenta para motivar tanto os melhores 

como os piores trabalhadores.  

Alguns inventores como Charles Babbage desenvolveram os primeiros equipamentos 

para medir a produtividade dos trabalhadores, permitindo assim o pagamento de bónus com 

base em resultados individuais. 

 

2.3 AS TRÊS ERAS DA ADMINISTRAÇÃO DO SÉCULO XX 

 

2.3.1 Era Clássica  

A era clássica da administração iniciou-se em 1900 e estendeu-se até por volta de 1950. 

Nela se desenvolveram a administração científica, a teoria clássica, as relações humanas e a 

teoria burocrática. 

 

2.3.1.1 Administração Científica 

De acordo com o Portal Gestão (2009) os conceitos da "gestão científica" também 

começaram a aparecer durante o período industrial. Este movimento defendia a tese da 

observação e registo de tudo o que se relacionasse com a produtividade do trabalho. A tomada 

de decisões deveria ser feita com base em informações específicas e compreendendo as relações 

de causa e efeito.  

Já no século XX, Frederick Taylor, engenheiro americano, apresentou os princípios da 

administração cientifica e o estudo da administração como ciência. Ele foi um dos pioneiros, 

desenvolvendo estudos de tempo e movimento para identificar "a melhor forma" para a 

realização de tarefas específicas. Seus objetivos eram a “de máxima produção a mínimo 

custo”, seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, do tempo padrão, do 

trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência. 

Taylor também desenvolveu os conceitos de planeamento, organização e controle, 

sugerindo que conduziriam a melhores resultados do que a simples pressão sobre os 

trabalhadores. Segundo  Gustavo Periard (2011) nas considerações da administração científica 

de Taylor, a organização é comparada com uma máquina, que segue um projeto pré-definido; 

o salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários; a organização 

é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado; a qualificação do funcionário passa a 

ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira repetitiva e 

https://www.portal-gestao.com/item/7641-robert-owen,-um-dos-grandes-fundadores-do-socialismo-e-do-cooperativismo.html
https://www.portal-gestao.com/item/6650-frederick-w-taylor-o-mestre-da-produtividade.html
http://www.sobreadministracao.com/author/sobreadm/
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monótona e finalmente, a administração científica, faz uso da exploração dos funcionários em 

prol dos interesses particulares das empresas.  

 

2.3.1.2 Teoria Clássica 

O surgimento da Teoria Clássica ocorreu, principalmente, após o advento da 

Revolução Industrial. Com ela, as empresas passaram por um processo de rápido e 

desorganizado crescimento, sendo necessária, portanto, uma atividade que abordasse as 

questões empresariais de maneira mais científica e menos improvisada, como era feito até 

então. Outro fator importante é que, com o aumento das empresas e, complexidade de sua 

administração, bem como o crescimento da concorrência, a busca por meios de melhorar a 

eficiência das organizações tornou-se regra no período.  

Segundo Chiavenato (2003), para organizar a empresa, Henri Fayol propôs a divisão 

da empresa em seis funções básicas: técnicas, comerciais, financeiras, segurança, contábeis e 

administrativas. Criou também 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma 

complementar aos de Taylor, são eles: divisão do trabalho; autoridade e responsabilidade; 

unidade de comando; unidade de direção; disciplina; prevalência dos interesses gerais; 

remuneração; centralização; hierarquia; ordem; equidade; estabilidade dos funcionários; 

iniciativa e; espírito de equipe. 

 

2.3.1.3 Relações Humanas 

De acordo com  Gustavo Periard (2011), Elton Mayo teve grande contribuição, pois 

criou a teoria das relações humanas e posteriormente a teoria do comportamento organizacional. 

Esta teoria veio de reação e oposição a teoria clássica, pois sua ênfase era centrada nas pessoas. 

Teve como origem: a necessidade de humanizar e democratizar a administração, 

o desenvolvimento das chamadas ciências humanas (psicologia e sociologia). Os princípios 

básicos da escola de relações humanas, foram: o nível de produção como resultante da 

integração social, o comportamento social do empregado, a formação de grupos informais, as 

relações interpessoais, a importância do conteúdo do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais. 

 

2.3.1.4 Teoria Burocrática 

O grande crescimento pelo qual passaram as organizações por volta de 1940 fez com 

que a teoria clássica e a das relações humanas não fossem mais capazes de suprir suas 

necessidades. Era imprescindível que algo fornecesse mais formalidade, impessoalidade e 

eficiência ao processo. 

http://www.sobreadministracao.com/author/sobreadm/
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A Teoria da Burocracia criada por Max Weber, baseava-se na racionalidade, isto é, na 

adequação dos meios aos objetivos (fins), para que se obtivesse o máximo de eficiência. 

Conforme Waltter Júnior (2015) a teoria de Weber é uma espécie de organização 

humana baseada na racionalidade, ou seja, os meios devem ser analisados e estabelecidos de 

maneira totalmente formal e impessoal, a fim de alcançarem os fins pretendidos. Dessa forma, 

na teoria burocrática há grande ênfase na eficiência.  

Principais características do sistema burocrático são: autoridade; hierarquia e divisão 

do trabalho; formalidade no atos e comunicações; especialização dos funcionários e; 

impessoalidade nas relações. 

 

2.3.2 Era Neoclássica  

De 1950 a 1990 aproximadamente, a administração estava em sua era neoclássica. 

Neste período surgiram diversas teorias, entre elas: neoclássica, estruturalista, comportamental, 

de sistemas e da contingência. 

 

2.3.2.1 Teoria Neoclássica 

Segundo o Portal da Educação (2013), a teoria neoclássica da administração trata-se 

de um conjunto de teorias que surgiram na década de 1950 e que sugerem uma retomada das 

abordagens clássica e científica da administração.  

De acordo com Renata Freitas de Camargo (2017), a teoria neoclássica tem como 

principal referência Peter Drucker. Ele entendia a administração como uma ciência que trata de 

pessoas nas organizações e deixou diversas contribuições. Dentre elas está a natureza do 

gerenciamento. Para Peter Drucker, o objetivo básico do gerenciamento é inovar, envolvendo 

as novas ideias, combinando novas e velhas ideias e adaptando ideias de outros campos. Além 

disso, faz parte do processo de gerenciar incentivar outras pessoas à inovação. 

Ele também tratou sobre as funções do gerenciamento. Para ele, a gestão é como se 

fosse um órgão da instituição, cabendo ao gestor contribuir para o propósito da organização, 

tornar o trabalho produtivo e gerenciar impactos e responsabilidades sociais. Na visão de 

Drucker, é também papel do gestor definir objetivos, organizar as tarefas e motivar.  

Segundo Renata Freitas de Camargo (2017), para Peter Drucker não há espaço 

para estruturas organizacionais inchadas. Para ele, sustentar custos de uma estrutura com 

diversos níveis gerenciais será tarefa impossível em longo prazo. Para resolver esse problema, 

Drucker acredita que cada profissional deve saber exatamente sua função e por que está na 

empresa. Em outras palavras, os colaboradores devem ser auto gerenciáveis: quanto mais os 

http://www.estudoadministracao.com.br/ler/author/valter_ribeiro/
http://www.estudoadministracao.com.br/ler/diferenca-entre-eficiencia-eficacia/
https://www.treasy.com.br/blog/author/renata-camargo
https://www.treasy.com.br/blog/author/renata-camargo
https://www.treasy.com.br/blog/tipos-de-estrutura-organizacional
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funcionários forem auto gerenciáveis, mais os líderes têm tempo para focarem nas mudanças 

estratégicas apontadas pela controladoria. 

 

2.3.2.2 Teoria Estruturalista 

Conforme o Portal da Educação (2013), foi por volta de 1950 que pela primeira vez, 

começou-se a olhar para fora e atravessar as fronteiras da organização, passando a reconhecer 

a interdependência da mesma com o ambiente. Ou seja, a teoria estruturalista entendia a 

organização como um sistema aberto que se relacionava com o ambiente externo e com outras 

organizações. Outra característica básica do estruturalismo consiste no conceito de estrutura, 

que é um todo composto por partes que se inter-relacionam. 

Enquanto a teoria clássica concentrava-se na organização formal e a teoria das relações 

humanas somente na organização informal, os estruturalistas apostaram no relacionamento 

entre ambas as organizações. 

Os estruturalistas entendiam que a sociedade é cheia de organizações e que há uma 

dependência destas o tempo todo. A teoria estruturalista enfoca o "homem organizacional", 

àquele que desempenha diferentes papéis em várias organizações, sendo assim, exige um tipo 

especial de personalidade na qual estejam presentes a flexibilidade, a resistência à frustração, a 

capacidade de contemporizar as recompensas e o desejo constante de realização.  

Para eles os conflitos entre os interesses dos empregados e os objetivos da organização, 

são inevitáveis e fundamentais no processo social. Tais conflitos são gerados por tensões que 

se situam entre necessidades organizacionais e individuais, entre níveis hierárquicos e unidades 

administrativas. 

 

2.3.2.3 Teoria Comportamental 

Teve seu início em 1947, com livro “Teoria Comportamental na Administração: O 

Comportamento Administrativo”, de Herbert A. Simon, o qual constituiu um ataque aos 

princípios da teoria clássica e à aceitação das principais ideias da teoria das relações humanas. 

Suas principais características foram: a grande ênfase nas pessoas; a preocupação com o 

comportamento organizacional e os processos de trabalho e; o estudo do comportamento 

humano. 

Segundo Cláudia Bitencourt (2012) um dos maiores especialistas em motivação 

humana, Abraham H. Maslow, apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as 

necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de 

importância. Essa hierarquia de necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide. Na base 

http://www.sobreadministracao.com/author/claudiabitencourt/
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estão as necessidades mais baixas iniciando pelas fisiológicas, seguidas pelas necessidades de 

segurança, sociais, de estima e no topo, as necessidades mais elevadas as de auto realização. 

Frederick Herzberg, também formulou uma teoria, ele utilizou dois fatores para 

explicar o comportamento das pessoas em situação de trabalho. São eles: fatores higiênicos ou 

fatores extrínsecos pois estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrangem as 

condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho; e os fatores motivacionais ou 

fatores intrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das 

tarefas que a pessoa executa. 

McGregor, foi um dos maiores contribuintes nos estudos da teoria comportamental, 

compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar: de um lado, um estilo baseado na 

teoria tradicional, mecanicista e pragmática (a que deu o nome de teoria X), e, de outro, um 

estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano (a que 

denominou teoria Y). 

 

2.3.2.4 Teoria de Sistemas 

Segundo Chiavenato (2000, p. 545) sistema é: "Conjunto de elementos 

interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo 

organizado”.  

De acordo com o site conhecendo administração (2012), a teoria dos sistemas foi 

desenvolvida pelo alemão Ludwing Von Bertalanffy na década de 1950, tem como objetivo 

classificar os sistemas e de que forma seus componentes se organizam e o padrão de 

comportamento de cada categoria. O sistema é um conjunto de unidades reciprocamente 

relacionadas. Decorrem dois conceitos: o de propósito (ou objetivo) e o de globalismo (ou 

totalidade). 

Conforme o website Conceito de (2012) a teoria de sistemas é considerada como sendo 

uma teoria de teorias, pelo fato de procurar regras de valor geral que possam ser aplicadas em 

qualquer sistema e em qualquer nível da realidade. Convém destacar que os sistemas são 

módulos ordenados de elementos que se encontram inter-relacionados e que interagem entre 

eles. Entre os princípios da teoria de sistemas, destacam-se a utilização dos mesmos conceitos 

para descrever as principais características de sistemas diferentes, a procura de leis gerais que 

facilitam a compreensão da dinâmica de qualquer sistema e a formalização das descrições da 

realidade. Resumindo, a teoria de sistemas tem um enfoque dinâmico, multidimensional e 

multidisciplinar. 
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2.3.2.5 Teoria da Contingência 

De acordo com o Portal do Marketing (2008), a teoria da contingência ou contingencial 

enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é 

relativo. A abordagem contingencial explica que existe uma relação funcional entre as 

condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos 

objetivos da organização. As variáveis ambientais são variáveis independentes, enquanto as 

técnicas administrativas são variáveis dependentes dentro de uma relação funcional. A relação 

funcional entre as variáveis independentes e dependentes não implica que haja uma relação de 

causa-e-efeito, pois a administração é ativa e não passivamente dependente na prática da 

administração contingencial. O reconhecimento, diagnóstico e adaptação à situação são 

certamente importantes, porém, eles não são suficientes. As relações funcionais entre as 

condições ambientais e as práticas administrativas devem ser constantemente identificadas e 

especificadas. 

A Teoria contingencial nasceu a partir de uma série de pesquisas feitas para verificar 

quais os modelos de estrutura organizacionais mais eficazes em determinados tipos de 

indústrias. Essas pesquisas e estudos foram contingentes na medida em que procuravam 

compreender e explicar o modo pelo qual as empresas funcionavam em diferentes condições. 

Estas condições variam de acordo com o ambiente ou contexto que as empresas escolheram 

como seu domínio de operações. Em outras palavras, essas condições são ditadas de acordo 

com o seu ambiente externo. Essas contingências externas podem ser consideradas como 

oportunidades ou como restrições que influenciam a estrutura e os processos internos das 

organizações. Pesquisas foram realizadas na década de 1960 sobre a relação entre modelos de 

estruturas organizacionais e a eficácia em determinados tipos de indústria. Os resultados 

surpreenderam, pois indicava que não havia uma forma melhor ou única, e sim que tanto a 

estrutura quanto o funcionamento das organizações dependiam da relação com o ambiente 

externo. 

 

2.3.3 Era da Informação  

A era da informação iniciou-se por volta de 1990, adentrou o século XXI e 

continuamos nela ainda nos dias de hoje. Esta nova era é voltada a produtividade, a qualidade, 

a competitividade, ao cliente e a globalização. 

Para Antunes (2002), algumas tendências desta era são:  o aprendizado contínuo se 

torna imprescindível; é preciso especializar-se, unindo conhecimento teórico ao pragmatismo; 

as empresas devem esquecer a premissa de conquistar resultados com baixos salários (a 
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vantagem está na boa aplicação do conhecimento); seus processos tornam a produção mais 

eficaz reduzindo o custo da produção; aprendizado contínuo; o poder está na mão das pessoas 

com conhecimento; o conhecimento não possui mais uma escala de valores, cada situação 

precisará de um tipo de know-how específico; nunca foi tão barato obter informações e ao 

mesmo tempo, nenhuma época as atribuiu tanto valor; as empresas dependem muito mais dos 

colaboradores do que eles delas (o maior valor agregado das companhias está nos seus 

colaboradores).  

A Era da Informação está sendo mais do que uma mudança social. Ela é uma mudança 

na condição humana. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Na história da administração muitas teorias foram apresentadas, porém duas 

instituições sempre marcaram muito a sociedade paralelamente aos grandes estudiosos. São 

elas: a Igreja Católica Romana e as Organizações Militares. 

A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente 

da civilização ocidental. Através dos séculos vem mostrando e provando a força de atração de 

seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por 

todo mundo e exercendo influência, inclusive sobre os comportamentos das pessoas, seus fiéis. 

As Organizações Militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais 

e dos exércitos mercenários dos séculos XVII e XVIII até os tempos modernos com uma 

hierarquia de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas 

empresas da atualidade. 

Diversas teorias foram criadas por filósofos e administradores da época. Cada uma 

contribuiu de maneira significativa para a época em que foi criada. Entender a história da 

administração torna o gestor mais capaz de lidar com as adversidades do cotidiano, partindo-se 

do princípio que para cada dificuldade há uma solução.  

A busca pela forma ideal de administrar uma organização continuará sendo o objetivo 

de muitos dos gestores. E os métodos e técnicas sempre estarão evoluindo com o passar do 

tempo, principalmente após o advindo das tecnologias. 
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