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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO
Perceba que, no fundo, a organização racional do trabalho possibilita a prosperidade
do empregado, ao mesmo tempo, a do empregador, pois o empregado produz mais e
recebe mais!

Além dos princípios básicos da ORT, devemos conhecer ainda os princípios da
administração científica de Taylor, quais:

 Planejamento: o trabalho deve ser planejado pela organização com base em
métodos científicos, e não operado conforme o critério individual do trabalhador.

 Preparo: os trabalhadores devem ser cientificamente selecionados e treinados para
as tarefas planejadas.

 Controle: o trabalho deve ser controlado, para que seja possível verificar se o que
foi previsto está sendo cumprido.

 Execução: as atribuições e responsabilidades de execução devem ser distribuídas de
forma planejada.

2



UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Em resumo, é possível afirmar que a administração científica
combina as seguintes ideias em uma perspectiva sobre a
administração:
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Ciência, em lugar de empirismo.

Harmonia, em vez de discórdia.

Cooperação, e não individualismo.

Rendimento máximo, em lugar de produção reduzida.

Desenvolvimento de cada homem, no sentido de alcançar maior eficiência e prosperidade.
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Mas nem tudo são flores nesta escola da administração. A Administração
Científica de Taylor sofreu muitas críticas. Dentre elas, as seguintes
podem ser destacadas:

1. O homem, visto como uma máquina pela Administração Científica, foi
pouco considerado por essa teoria, que o percebia apenas como um
instrumento de trabalho como qualquer outro, não considerando diversos
aspectos motivacionais além do dinheiro.

2. O trabalhador deveria ser superespecializado nas poucas tarefas que
executava rotineiramente. Percebeu-se, posteriormente, que essa não era
uma forma de agir que resultaria sempre em aumento da produtividade.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO
3. A administração científica não considera o trabalhador como ser humano e
social, mas como um apêndice da máquina. Assim, o ser humano era visto de
uma forma muito pequena e específica, pouco ampla. Era como se o homem
substituísse o boi que move a moenda ou o rio que move o moinho...

4. Apesar de todo o seu desenvolvimento com uma suposta base científica, não
há comprovação científica (vejam só!), de que essa escola da administração
realmente conseguia aumentar, por si só, a eficiência organizacional.

5. A organização não era vista como um todo, mas observada
microscopicamente, assim como o trabalhador, com foco nas tarefas a serem
realizadas. Vista de forma extremamente compartimentada, a organização não
poderia trabalhar sobre toda a sua complexidade.

5



UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

6. Outra crítica à administração científica é a limitação do seu campo
de atuação ao chão de fábrica industrial, não considerando outros
aspectos organizacionais.

7. A abordagem prescritiva e normativa utilizada não consegue
atender a todos os tipos de situação que podem surgir na
organização.

8. A organização era vista como um sistema fechado pela
administração científica, de modo que essa escola não conseguia
perceber as diversas inter-relações entre o ambiente e a
organização como geradoras de influências na mesma.
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