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Objetivos:

 Identificar os conceitos introdutórios do campo da 
Administração; e

 Reconhecer as características básicas, antecedentes 
históricos e perspectivas da administração.
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Vivemos em uma sociedade composta por organizações. Todos os processos e tarefas
ligados à produção de bens (produtos) ou serviços (atividades especializadas) são
planejados, coordenados, dirigidos, executados e controlados por elas. Segundo
Chiavenato (2006), na sociedade moderna, as pessoas nascem, crescem, aprendem, vivem,
trabalham, se divertem, são tratadas e até morrem nas organizações. Daí a relevância dos
conceitos que serão aqui abordados, pois estão diretamente ligados à necessidade cada
vez maior de bons profissionais da área de administração por parte do mercado e das
organizações.

É evidente a ampla relação que há entre as pessoas e as organizações. A relevância do
campo da administração para a sobrevivência e desenvolvimento dessa relação é notória. E
é mediante os conhecimentos da administração que as organizações são conduzidas de
forma planejada e organizada, ou seja, sem esses conhecimentos as organizações não
teriam condições de existir e muito menos de alcançar seus objetivos.
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1.1 O que é administração?

Você vai compreender melhor de que trata a administração a partir deste
tópico. Leia-o com atenção e, quando necessário, releia-o.

O que é, no seu entendimento, administração?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Pois bem, administração é o processo de planejamento, de organização, de direção
e de controle dos recursos organizacionais de maneira eficiente e eficaz, a fim de
alcançar os objetivos traçados pela organização.

Ou seja, o grande foco desse processo é uma gestão estratégica em busca do
desenvolvimento da organização, como também das pessoas que fazem parte
desse processo.

A palavra Administração vem do latim - ad (direção, tendência para) e minister
(subordinação ou obediência) - e significava, em sua origem, aquele que realiza
uma função sob o comando de outro, isto é aquele que presta um serviço a outro.

Mas quais são seus objetivos?
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1.2 Objetivos da administração

Para analisarmos melhor os objetivos da administração, tomaremos como referências as
explicações de um autor estudioso da área:

Peter Drucker afirma que não existem países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas países
que sabem administrar a tecnologia e os recursos disponíveis e potenciais e países que
ainda não o sabem. Em outros termos, existem países administrados e países
subadministrados. O mesmo ocorre com organizações. Existem organizações excelentes e
existem organizações precariamente administradas. Tudo é uma questão de talento
administrativo. (CHIAVENATO, 2007, p.9)
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Portanto, o sucesso de qualquer organização está diretamente ligado à forma como
ela administra seus recursos disponíveis, sejam eles humanos ou físicos. Na
realidade, o grande objetivo da administração é ter uma gestão eficiente e, ao
mesmo tempo, eficaz dos diversos processos organizacionais.

Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Você saberia dizer?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


