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ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO

A abordagem clássica compreende a  Administração Científica, tendo como precursor 
principal Frederick W. Taylor, a Teoria Clássica, iniciada com Henri Fayol e a Teoria da 
Burocracia que é uma abordagem dos estudos de Max Weber.

Esta abordagem trata quase que exclusivamente da anatomia da organização formal, 
tendo sido uma tentativa de considerar analiticamente os problemas da complexidade 
organizacional.

A abordagem clássica foi o primeiro esforço significativo para desenvolver uma teoria 
formal para as  modernas organizações  industriais.  Teve sua origem com a Revolução 
Industrial,  a  partir  do  crescimento  desorganizado  das  empresas  e  a  necessidade  de 
aumentar a competência das organizações.

1. TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA

A Administração Científica é a mais antiga das escolas de administração. Os princípios da 
administração  científica  se  basearam  na  estrutura  formal  e  nos  processos  da 
organização.

As pessoas eram vistas como instrumentos de produção, e utilizadas para alcançar a 
eficiência para a organização. Estes instrumentos de produção (pessoas) poderiam ter 
sido  interpretados  por  propriedades  fisiológicas  e  psicológicas,  mas  os  classicistas 
preferiram ignorar ou minimizar a importância do fator humano, principalmente porque 
eles, implicitamente, acreditavam que as pessoas deveriam estar sob um sistema de 
autoridade.

A unidade  básica  da  administração  científica  era  a  função  e  a  construção  de  uma 
estrutura formal requerida, estabelecendo primeiro os objetivos e a seguir dividindo o 
trabalho  em  unidades  menores  (tarefas  simples),  que  seriam  colocadas  como  um 
sistema coordenado (isto constituiria a racionalização do trabalho dos operários).

2. CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA

. Ciência em lugar do empirismo;

. harmonia em vez de discórdia;

. cooperação, não-individualismo;

. máxima produção e não-restrição de produção;

. desenvolvimento de cada homem para a sua máxima eficiência e prosperidade.



3. FREDERICK WINSLOW TAYLOR

Frederick  Winslow  Taylor  (1856-1915)  está  ainda  hoje,  apesar  do  tempo  e  das 
inovações,  entre  as  figuras  que  mais  se  destacaram  na  História  do  Pensamento 
Administrativo, devido a sua contribuição para o Movimento da Administração Científica.

Nascido de uma família Quáquer  1  de classe média superior da Nova Inglaterra, teve 
uma  educação  primária  privilegiada.  Porém,  um  defeito  de  visão  dificultou  o 
prosseguimento dos estudos de advogado que pretendia fazer em Harvard e para os 
quais certamente não tinha vocação. 

Aos 18 anos, entre 1874 e 1878, trabalhou para uma empresa fabricante de bombas 
hidráulicas, onde aprendeu o ofício de torneiro, tendo começado como aprendiz. Foi 
nessa empresa que começou a observar o que considerava má administração, “corpo 
mole” dos funcionários e relações de má qualidade entre os trabalhadores e os gerentes. 
Esse emprego facilitou o seu ingresso, em 1878, na Siderúrgica Midvale Steel Co, onde 
observou os problemas de operações fabris, tais como:

. Não havia incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador;

. Muitos trabalhadores não cumpriam suas responsabilidades;

. As decisões dos administradores baseavam-se na intuição e no palpite;

. Não havia integração entre os departamentos da empresa;

. Os trabalhadores eram colocados em tarefas para as quais não tinham aptidão;

.  Os  gerentes  pareciam  ignorar  que  a  excelência  no  desempenho  significaria 
recompensas tanto para eles próprios quanto para a mão-de-obra;
. Havia conflitos entre capatazes e operários a respeito da quantidade da produção.

Em 6 anos sua carreira profissional foi ascendente, de torneiro até engenheiro-chefe das 
oficinas. Ao longo desses seis anos o operário e contramestre Taylor revelou sua missão e 
seu caráter. 

Preocupado em fazer um bom trabalho e em obter uma forma racional de desempenho, 
como contramestre viu-se colhido nas engrenagens da luta entre uma classe operária 
sofrida,  desorganizada  e  anarquizante  e  uma  administração  que  mal  entendia  das 
relações entre ambos. Já nesse tempo define-se uma de suas missões:  Qual a melhor 
forma de fazer um determinado trabalho? 

Com cinco anos de vida profissional, aos 23 anos, inventou um método de cortar aço que 
permitia  uma  duração  das  ferramentas  3  vezes  superior.  Em  1881  não  era  ainda 
engenheiro quando foi autorizado a iniciar experiências de estudo de tempo na Midvale. 
Nessa época o foco da questão era a racionalidade do manejo de materiais (lingotes de 
ferro, por exemplo) ou do desenho da instalação, mais do que a modificação do processo 
propriamente dita. O estudo do tempo de Taylor visava determinar um tempo-padrão 
para cada operação e determinar requisitos físicos para o operário-padrão.

Em 1903 publicou Shop Management. Em 1906 publicou The art of Cutting Metals e foi 
eleito presidente da Associação Norte-americana de Engenheiros Mecânicos. Em 1911 
publicou sua obra Teorias da Administração – mais famosa Princípios de Administração 
Científica.  Nos  últimos  anos  deixou  a  Bethlehem para  se  devotar  à  consultoria  e  à 
propagação das suas idéias.



Taylor elaborou os quatro grandes princípios da Administração Científica:

.  Desenvolvimento de uma ciência de Trabalho  - Uma investigação científica poderá 
dizer qual a capacidade total de um dia típico de trabalho de modo que:  

   a) os chefes não possam se queixar da incapacidade de seus operários; 
   b) estes saibam exatamente o que se espera que eles façam.

. Seleção e Desenvolvimento Científicos do Empregado - Para atingir o nível de
remuneração prevista, o estudo tempo determina que o operário first-class-man precisa 
preencher certos requisitos pela seleção.

.  Combinação da Ciência do Trabalho com a Seleção do Pessoal -  que os operários 
estão dispostos a aprender a fazer um bom trabalho, mas que os velhos
hábitos da administração resistem à inovação de métodos.

.  Cooperação entre Administração e Empregados –  Somente uma constante e íntima 
cooperação possibilitará a observação e medida sistemática do trabalho, que permitirá a 
fixação de níveis de produção e de incentivos financeiros.

É fundamental no pensamento de Taylor o conceito de especialização e de eliminação 
de todos os elementos estranhos a fim de que a atenção esteja concentrada na tarefa 
essencial.
Um dos mais importantes princípios da administração científica de Taylor é o princípio 
da exceção, pelo qual a administração deveria se concentrar nas tarefas estratégicas e 
de grande importância, deixando as tarefas padronizadas e de rotina para o pessoal 
operacional.

Princípios  da Exceção:  tudo o  que ocorrer  na  “área  de normalidade”  não deve ser  
objeto de preocupação da alta administração. Este é um conselho válido também para  
os tempos atuais.

Esta foi a contribuição de Taylor relacionada ao gerente e à delegação. Os gerentes 
deveriam  evitar  os  detalhes  da  administração  da  fábrica,  deixando  isto  para  os 
subordinados e especialistas, preocupando-se apenas com as “exceções”.

4. HENRY FORD

Henry  Ford  (1863  –  1947),  nascido  no  Estado  de  Michigan  (EUA),  representa  a 
contribuição da indústria para a  formação da teoria  clássica  da administração.  Ford 
iniciou sua vida de trabalho como mecânico, projetou um modelo de carro e em 1899 
fundou sua primeira fábrica de automóveis que logo depois foi fechada. 

Em 1903,  fundou a Ford Motor  Co.  Ford era  um empresário  com visão prática,  que 
buscava a cristalização do conceito da eficiência, no mais amplo sentido, numa fábrica 
de automóveis.



A empresa na visão de Ford, do mesmo modo que na de Taylor, divide-se em dois níveis 
distintos: planejamento e execução.

. Planejamento - os técnicos elaboram os métodos e o próprio trabalho;

. Execução – os operários só efetuam o trabalho que lhes é levado às mãos.

Por  isso,  em  razão  da  padronização  dos  elementos  do  trabalho,  a  especialização 
determina um ritmo constante, assegurado pelas rotinas estabelecidas. Assim, pode-se 
dizer que “é o trabalho que dirige a empresa”.

Ford não se preocupava, portanto, com o aperfeiçoamento dos processos técnicos do 
trabalho; não estava interessado nas inter-relações corpo-mente dos trabalhadores no 
trabalho; também não se esforçava só para organizar racionalmente a indústria como um 
todo, nem estava preocupado em estudar os reflexos e interações do individual e do 
coletivo.

O que caracterizou Ford foi ter utilizado todas estas contribuições e posturas, com o 
objetivo de tornar sua empresa eficiente, compreendida a eficiência de um lado como 
produção, motivação e salário, e, de outro, como custos e preços mínimos.

PRINCÍPIOS DE FORD

O  modelo  administrativo  de  Ford  se  caracteriza  pelo  trabalho  dividido,  repetido, 
contínuo,  baseando-se  principalmente  nos  princípios  da  produtividade,  da 
intensificação  e  da  economicidade.  Os  dois  primeiros  se  referem ao  “tempo”  e  o 
terceiro se aplica ao fator “matéria”.

.  Princípio  da  produtividade  –  recomenda-se  o  máximo de produção dentro  de  um 
período determinado (com distribuição de ganho para o empregador, para o empregado 
e para o consumidor, pela redução de custos que se transforma em redução de preços).

. Princípio da intensificação – consiste em aumentar a velocidade rotatória do capital 
circulante, visando pouca imobilização do mesmo, e grande rapidez na sua recuperação 
(o capital de giro é obtido dos próprios consumidores).

. Princípio da economicidade – reduzir ao mínimo o volume de matéria-prima em curso 
de transformação, uma vez que o “tempo é a expressão da energia humana e o estoque 
inútil representa trabalho humano armazenado”.

A política  de  Ford  se  alicerçou  na  produção  em massa  (entre  1905  e  1910,  sendo 
pioneiro), em série e em cadeia contínua; no pagamento de altos salários e na fixação 
de preços mínimos para os bens produzidos.

Tudo isto apoiado na elevação da produtividade do operário, aumento da intensidade de 
produção e economia máxima de material e de tempo de fabricação.

Na virada do século, os automóveis eram um luxo que somente os ricos podiam pagar. 
Eram montados por artesões que construíram o carro completamente e de uma só vez no 
chão da fábrica. 



Esses trabalhadores não eram especializados e Henry Ford acreditava que eles perdiam 
tempo  e  energia  colocando  as  partes  necessárias  nos  carros.  Ford  adotou  uma 
abordagem  revolucionária  na  fabricação  de  automóveis,  utilizando  os  princípios  da 
administração científica.

Após muito estudo, máquinas e trabalhadores foram colocados em seqüência na fábrica 
de Ford, de modo que um automóvel pudesse ser montado sem interrupções ao longo de 
uma linha de produção móvel. Utilizava-se energia mecânica e uma esteira para extrair 
o trabalho dos trabalhadores.

Do mesmo modo,  a  fabricação das  partes  também foi  radicalmente modificada.  Por 
exemplo,  antes  eram  necessários  20  minutos  de  um  trabalhador  para  montar  um 
magneto volante (flywheel magneto). Dividindo esse trabalho em vinte e nove operações 
diferentes, colocando o produto numa esteira mecânica e modificando a altura dessa 
esteira, Ford diminuiu o tempo de produção para cinco minutos.

Ford estabeleceu um processo de trabalho contínuo. Por volta de 1914, o tempo de 
montagem de um chassi caíra de quase 13 horas para 1 hora e meia. Os novos métodos 
de produção requeriam padronização completa, novas máquinas e uma força de trabalho 
adaptável.

Os custos caíram significativamente e o Modelo-T tornou-se o primeiro carro acessível à 
maioria dos americanos. O automóvel era fabricado e vendido antes de serem pagos os 
salários e as matérias-primas nele utilizadas. Na sua linha de montagem implantada em 
1913, saía um carro a cada 84 minutos, 800 por dia. 

Em 1914,  repartiu,  com seus  empregados,  parte  do  controle  acionário  da  empresa. 
Estabeleceu o salário mínimo de cinco dólares por dia e jornada diária de oito horas (na 
época variava entre dez e doze horas).

A empresa Ford assombrou o mundo pela velocidade de fabricação, pelo preço de venda 
(bastante reduzido para a época) e pela grandiosa produção anual, o que ocorreu pela 
introdução do conceito de eficiência como objetivo da administração. Daí adveio um 
original interesse de bem-estar do trabalhador e Ford dominou o setor por muitos anos.

Em 1926, já tinha 88 fábricas e empregava 150.000 pessoas, fabricando 2.000.000 carros 
por ano. Utilizou um sistema de concentração vertical,  produzindo desde a matéria-
prima inicial ao produto final acabado, além da concentração horizontal através de uma 
cadeia de distribuição comercial por meio de agências próprias. 

Ford fez uma das maiores fortunas do mundo graças ao constante aperfeiçoamento de 
seus métodos e processos de trabalho. Uma das razões principais do sucesso de Ford foi 
a atenção dispensada ao pessoal de alta competência;  ele se cercou de técnicos de 
elevada capacidade em todas as atividades necessárias ao êxito da fábrica.

Para Ford, a administração precede ao homem:

“Quem dirige é o trabalho, não o homem. A questão é conservar todas as coisas em  
movimento, de modo que o trabalho vá ter ao homem e não o homem ao trabalho”.



5. ELOGIOS À ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA

A conseqüência imediata da Administração Científica foi uma redução revolucionária no 
custo  dos  bens  manufaturados.  Aquilo  que  fora  luxo  acessível  apenas  aos  ricos 
(automóveis, aparelhos  domésticos), rapidamente tornou-se disponível para as massas. 
Mais importante foi o aumento substancial dos salários, ao mesmo tempo em que reduzia 
o custo total dos produtos. Além disso,
ela modificou a estrutura e incrementou a composição da força de trabalho.

6. CRÍTICAS À ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA

Apesar  dos  benefícios  as  obras  de  Taylor  e  seus  seguidores  sofreram  oposição  dos 
dirigentes, empregados e sindicatos, entre outros, pois se sentiam ameaçados nos seus 
privilégios  e comodismos. A falta  de conhecimento sobre assuntos  administrativos,  a 
precária experiência industrial e empresarial não apresentavam condições propícias de 
formulação  de  hipóteses  nem  suporte  adequado  para  a  elaboração  de  conceitos 
rigorosos.

As críticas ao sistema de Taylor podem ser resumidas em dois grupos:

. Mecanização – que desestimula a iniciativa pessoal do operário, tornando-o “parte da 
máquina”, não considerando os seus aspectos psicossociais;

. Esgotamento físico – resultado freqüente da ânsia do operário em realizar mais do que 
o previsto, para aumentar o seu pagamento.

Como conseqüência, este sistema tende a:

a) Especializar demasiadamente a produção do operário, tornando-o apêndice da
máquina;

b) Destruir a iniciativa própria, e de algum modo o relacionamento interpessoal;

c) Automatizar o trabalho em demasia, minimizando as aptidões dos operários.

7.  ESTUDOS DE CASOS

A  seguir,  veremos  alguns  casos  relacionados  com  problemas  de  ordem  gerencial, 
operacional  e  administrativo,  onde  deveremos  analisá-los  e  esclarecê-los,  tendo  em 
vista a Teoria da Administração Científica.



7.1  BMZ MOTORES

Produtividade da BMZ

João Salgado é gerente da fábrica de motores da BMZ. Sua responsabilidade é manter a 
fábrica  funcionando regularmente e com eficiência.  João está  preocupado,  pois  não 
consegue  alcançar  os  padrões  alcançados  pelas  outras  fábricas  concorrentes,  que 
atingem uma média de 10.000 motores anuais por empregado. 

João está tentando melhorar a produtividade de sua fábrica, que não chega a alcançar 
7.000 motores por ano por empregado. O que ele deve fazer?

7.2  CLONE ELETRONIC

A desconfiança gerencial

Dora Lopes sempre foi uma pessoa muito desconfiada e relutante.Sua maior preocupação 
é que nenhum de seus funcionários fique vadiando nos corredores da fábrica. Quase 
sempre,  Dora  percorre  as  instalações  para  se  certificar  de  que  todos  estejam 
trabalhando. Você acha isso correto? Como Dora deveria proceder?

7.3  TECNO COMPONENTES

O desafio da promoção

Estevão Marques recebeu uma incrível notícia da diretoria da Tecno Componentes: sua 
promoção  ao  cargo  de  Gerente  de  Produção.  A empresa  se  dedica  à  produção  de 
materiais elétricos e está perdendo mercado devido aos seus elevados custos industriais 
e à conseqüente perda de competitividade. Como Estevão poderia planejar seu trabalho?

7.4  SPOT LUX ILUMINAÇÃO

Acelerando a produção

O primeiro passo de Sandro Moneth como Gerente de Produção foi implantar sistemas de 
incentivo salarial através de um plano de prêmios de produção para quem ultrapassasse o 
tempo padrão. Como você poderia ajudar Sandro?



7.5  MMWX AUTO PARTS

Adaptando-se ao mercado

A MMWX é uma indústria produtora de peças para automóveis. Em função das exigências 
do mercado, a fábrica precisa aumentar sua produção em 15% no próximo ano. Para 
tanto, deverão ser contratados cerca de 100 novos empregados, além de alterações em 
máquinas  e equipamentos  e nos  métodos  de produção.  Como você procederia  nessa 
situação?

7.6  MONTE CARLO LATICÍNIOS

Rendimento da linha de montagem

Para melhorar o rendimento da linha de montagem de sua seção, Alexandra pretende 
medir os tempos e movimentos do pessoal para melhor balancear o ritmo e a cadência 
do trabalho. Como deveria agir Alexandra como supervisora da seção?

Este  material  é  parte integrante  da apostila  da unidade temática :  INTRODUÇÃO À 
ADMINISTRAÇÃO, aplicada aos cursos do SENAC/PE, pelo instrutor Érison Barros.
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