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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

O segundo autor de grande relevância foi Henry Fayol, pai da Teoria
Clássica da Administração. Francês, Fayol trabalhava a milhares de
quilômetros de Taylor. Eles não mantinham contato, mas mesmo assim, e
ainda partindo de ideias distintas, criaram teorias sobre a administração
que se completavam, sendo chamadas, em conjunto de “Abordagem
Clássica” da Administração.

A ideia central de ambos os autores era desenvolver uma visão científica
da administração, com princípios e normas que deveriam ser seguidos
para que ela pudesse ser eficiente. Apesar disso, essas teorias tinham
diferenças entre si.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

1.7.1.1 Administração Científica
A Administração Científica foi desenvolvida por Taylor, no início do
Século XX, com o objetivo de maximizar o desempenho das
organizações através do atingimento do melhor desempenho
possível no exercício das tarefas, reduzindo as perdas e os
desperdícios de qualquer natureza, gerando lucro para empresa e
para o trabalhador.

Taylor enfocava o estudo dos tempos e movimentos dos
empregados como forma de melhorar o desempenho do chão de
fábrica.

3



UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Mas o que são os tempos e movimentos? Imagine uma linha de
produção... que tal a produção de hambúrgueres em uma loja da
Mcdonalds, para o nosso exemplo. Nessa linha de produção, cada
funcionário tem seu papel. O cozinheiro pega a carne e coloca no fogo, o
assistente abre os pães e prepara as verduras, o atendente pega o
sanduiche pronto e entrega ao cliente, etc. Isso tudo acontece de uma
forma perfeitamente organizada e padronizada, de modo que cada
movimento do funcionário é previsto e cronometrado, criando-se um
“tempo ideal” para realização de cada tarefa. Assim, é possível saber o
desempenho do funcionário em cada tarefa.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Perceba que essa é a primeira teoria, sendo a “fundadora” da
administração, e em vários aspectos seus preceitos são utilizados até
hoje.

Taylor defendia a uniformidade das técnicas e métodos de trabalho
com o objetivo de melhorar o desempenho. Além disso, desde
aquela época, ela achava que os funcionários deveriam ser bem
remunerados de acordo com sua produtividade, para que o
desempenho melhorasse e o custo unitário fosse reduzido.
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Como é que iam reduzir o custo unitário se o funcionário seria
melhor remunerado? Simples! Com a remuneração melhor e os
tempos e movimentos padronizados, o funcionário se dedicaria mais
ao trabalho e menos à “vadiagem”, fazendo com que a produtividade
subisse e o custo de cada peça caísse, mesmo com remunerações
superiores!

A tentativa de Taylor de substituir métodos elementares de produção
por métodos científicos ficou conhecida como Organização Racional
do Trabalho (ORT), que tem os seguintes fundamentos:
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Análise do trabalho em si e estudo dos tempos e movimentos: é a análise
das tarefas, de como elas são realizadas e de como elas podem ser melhor
realizadas por meio do uso de técnicas e ferramentas mais apropriadas.
Além disso, encontrada a melhor forma de fazer as coisas, seria criado um
tempo-padrão de execução para controle do desempenho dos funcionários.

Estudo da fadiga humana: trata-se de entender como o cansaço corporal
influencia no exercício das tarefas de cada trabalhador, visando diminuir a
perda de eficiência decorrente do cansaço dos trabalhadores.
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Divisão do trabalho e especialização do trabalhador: dividindo o trabalho que
antes era executado por apenas um artesão em várias etapas, e possuindo
trabalhadores especializados em cada uma delas, seria possível aumentar a
eficiência operacional.

Desenho de cargos e tarefas: trata-se da ideia básica de definir quem faz o que
e como as tarefas devem ser executadas.

Incentivos e prêmios salariais por produção: Taylor achava que a remuneração
baseada no número de horas trabalhadas não estimula ninguém a ter um bom
desempenho. Assim, o trabalhador deveria receber estímulos salariais para
produzir com eficiência cada vez maior. A lógica era: Quem produz mais, ganha
mais; quem produz menos, ganha menos!
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A ideia do Homo Economicus: esse conceito estabelece que o homem é um
animal “econômico”, ou seja, trabalha apenas em troca de recompensas
financeiras para que possa viver a sua vida.

O ambiente de trabalho: a administração científica atribuía grande
importância à características como arranjo físico, minimização do esforço do
trabalhador e um certo nível de conforto. Mas não se engane: isso não
acontecia por causa de uma preocupação com o trabalhador, mas pelo desejo
de maior eficiência de seu trabalho!

Padronização: quanto maior a padronização nos processos, menores seriam as
perdas e desperdícios, e maior seria a eficiência.
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