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4. Unidade de Comando: cada agente, para cada ação só deve

receber ordens (ou seja, se reportar) a um único chefe/gerente;

5. Unidade de Direção: os esforços dos empregados devem centrar-se no
atingimento dos objetivos organizacionais;

6. Subordinação: prevalência dos interesses gerais da organização;

7. Remuneração do pessoal: sistematicamente recompensar os esforços que
sustentam a direção da organização. Deve ser justa, evitando-se a exploração;
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8. Centralização: um único núcleo de comando centralizado, atuando de forma
similar ao cérebro, que comanda o organismo. Considera que centralizar é
aumentar a importância da carga de trabalho do chefe e que descentralizar é
distribuir de forma mais homogênea as atribuições e tarefas;

9. Hierarquia: cadeia de comando (cadeia escalar). Também recomendava uma
comunicação horizontal, embrião do mecanismo de coordenação;

10. Ordem: ordenar as tarefas e os materiais para que possam auxiliar a
direção da organização.

11. Equidade: disciplina e ordem justas melhoram o comportamento dos
empregados.
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12. Estabilidade do Pessoal: promover a lealdade e a longevidade do
empregado. Segurança no emprego, as organizações devem buscar reter seus
funcionários, evitando o prejuízo/custos decorrente de novos processos de
seleção, treinamento e adaptações;

13. Iniciativa: estimular em seus liderados a inciativa para solução dos
problemas que se apresentem. Cita Fayol: " o chefe deve saber sacrificar
algumas vezes o seu amor próprio, para dar satisfações desta natureza a seus
subordinados";

14. Espírito de Equipe (União): cultiva o espírito de corpo, a harmonia e o
entendimento entre os membros de uma organização. Consciência da
identidade de objetivos e esforços. Destinos interligados.
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As 05 (cinco) funções principais da gerência administrativa (planejar,
comandar, organizar, controlar e coordenar) são conhecidas, e
exaustivamente estudadas nas escolas de administração (PCOCC).
Os fundamentos da Teoria Clássica, defendida por Fayol,
consideravam a obsessão pelo comando como sistema fechado no
qual a manipulação e a exploração sobre os trabalhadores eram
muito fortes. Semelhantemente, os mesmos princípios podiam ser
vistos na Administração Científica.
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Traçando um paralelo entre a Administração Científica e a
Administração Clássica, conclui-se que enquanto Taylor estudava a
empresa privilegiando as tarefas de produção, Fayol estudava a
empresa privilegiando as tarefas da organização. A ênfase dada pelo
primeiro era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados,
bem como a máxima divisão de tarefas. O segundo enfatizava a
estrutura formal de empresa e a adoção de princípios
administrativos pelos altos escalões.
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1) Cite as principais Contribuições das Teorias de: 

A) Taylor 

B) Fayol 
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SISTEMAS:
Sistemas orgânicos 

Teoria de Sistema: Surgiu 
com os trabalhos do biólogo 

austríaco Ludwig von 
Bertalanfy, publicado entre 

1950 

“ INTERDEPENDÊNCIA”
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