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No decorrer dessa aula, você terá uma breve 
introdução à história da administração.
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1.1 - História da Administração
A história da Administração iniciou-se num tempo
muito remoto, mais precisamente no ano 5.000 a
.C, na Suméria, quando os antigos sumerianos
procuravam melhorar a maneira de resolver seus
problemas práticos, exercitando assim a arte de
administrar.

Depois no Egito, Ptolomeu dimensionou um
sistema econômico planejado que não poderia ter-
se operacionalizado sem uma administração
pública sistemática e organizada.
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Em seguida, na China de 500 a.C, a
necessidade de adotar um sistema
organizado de governo para o império, a
Constituição de Chow, com seus oito
regulamentos e as Regras de Administração
Pública de Confúcio exemplificam a tentativa
chinesa de definir regras e princípios de
administração.
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1- O Alimento;

2- O mercado;

3- Os Ritos;

4- O Ministério do Emprego

5- O Ministério da Educação

6- A administração da Justiça

7- A Recepção dos Hospedes

8- O Exército
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Apontam-se, ainda outras raízes históricas como as instituições
otomanas, que se destacaram pela administração de seus grandes
feudos.

O Império Otomano foi um Estado que existiu entre 1299 e 1922 e
que no seu auge compreendia a Anatólia, o Médio Oriente, parte do
norte de África e do sudeste europeu. Foi estabelecido por uma
tribo de turcos oguzes no oeste da Anatólia e era governado pela
dinastia Osman l.
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Fundado por Osman I (em árabe Uthm n, de onde deriva o nome
"otoma- no"), nos séculos XVI e XVII o império constava entre as
principais potências políticas da Europa e vários países europeus
temiam os avanços otomanos nos Balcãs. Sua capital era a cidade
de Constantinopla, tomada ao Império Bizantino em 1453. O
Império Otomano foi a única potência muçulmana a desafiar o
crescente poderio da Europa Ocidental entre os séculos XV e XIX.
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Os prelados católicos, já na Idade Média, destacando-se como administradores
natos. A Alemanha e a Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento de um
grupo de professores e administradores públicos chamados os fiscalistas ou
cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses, que valorizavam a riqueza
física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais preconizavam uma administração
sistemática, especialmente no setor público.

Na evolução histórica da administração duas instituições se destacaram:

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
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.
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• 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 as empresas da atualidade.
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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, chegando ao limiar do
século XX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e profundas
mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se
Revolução Industrial.
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