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1 – FAÇA O ORGANOGRAMA DE UMA PANIFICADORA.

2- FAÇA O FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PÃO.
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Nesta aula, você estudará a administração científica, as 
diferenças das teorias: clássica, burocracia e estruturalista.

“Existe uma única maneira certa, que, descoberta e adotada, maximizará a 
eficiência do trabalho.” (Taylor, 196)
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Vimos, nas aulas anteriores, que a origem da organização na vida social se deu por meio
das necessidades humanas. Estas provocaram o trabalho em grupo, de forma racional e
coordenada pelas organizações, para a produção de bens e serviços com isso gerando uma
melhoria na qualidade de vida.

O conceito de organização dentro da ciência da administração é de gerir capital, recursos
humanos, equipamentos e processos com o objetivo de se atingir um determinado
resultado. Ao longo dos anos muitos pesquisadores da Ciência da administração
desenvolveram várias teorias sobre a estrutura organizacional e como a administração é
um processo dinâmico a função da área de OSM sofreu evoluções.
Acompanhe as evoluções no quadro abaixo:
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"Administração Industrial e Geral", editado em 1916. Caracteriza-se pela ênfase na
estrutura organizacional, da visão do homem econômico e pela busca da máxima
eficiência organizacional. Também é caracterizada pelo olhar sobre todas as
esferas (operacionais e gerenciais), bem como na direção de aplicação do topo
para baixo (da gerência para a produção). Atores como Fayol, Henry e Henri
era engenheiro de minas e dedicou sua vida a empresas no setor de mineração.
Chegou a recuperar a Compagnie da falência, quando assumiu o seu cargo de
diretor geral. Creditava seu sucesso como administrador a um sistema de
administração que é descrito em Administração industrial e geral, publicado
em 1916.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_de_minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1916
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Segundo Idalberto Chiavenato, Fayol procurou dividir qualquer empresa em seis
funções básicas:

1. técnicas, relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa
2.comerciais, relacionadas com a compra, venda e permutação
3.financeiras, relacionadas com a procura e gerência
4.segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas.
5.contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas
6.administrativas, relacionadas com a integração das outras cinco funções

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idalberto_Chiavenato
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As funções administrativas coordenam as demais funções da empresa.

Planejar, Organizar, Comandar, Comandar, Coordenar e Controlar.

Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma
complementar aos de Taylor:
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• Divisão do trabalho
• Autoridade e responsabilidade, 
• Disciplina Unidade de comando
• Unidade de direção,
• Subordinação dos interesses individuais ao bem comum
• Remuneração
• Centralização
• Linha de Comando (Hierarquia)
• Ordem
• Equidade
• Estabilidade dos funcionários
• Iniciativa
• Espírito de equipe
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• Obsessão pelo comando →Tendo como ótica a visão da empresa a partir da
gerência administrativa, Fayol focou seus estudos na unidade do comando,
autoridade e na responsabilidade. Em função disso, é visto como obcecado
pelo comando.

• A empresa como sistema fechado → A partir do momento em que o
planejamento é definido como sendo a pedra angular da gestão empresarial, é
difícil imaginar que a organização seja vista como uma parte isolada do
ambiente.
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• Manipulação dos trabalhadores → Bem como a Administração Científica,
fora tachada de tendenciosa, desenvolvendo princípios que buscavam
explorar os trabalhadores.

• A inexistência de fundamentação científica das concepções → Não existe
fundamentação experimental dos métodos e técnicas estudados por
Fayol. Os princípios que este apresenta carecem de uma efetiva
investigação, não resistindo ao teste de aplicação prática.


