GERÊNCIA DE UM SETOR TÉCNICO - UMA EXPERIÊNCIA
DE ADMINISTRAÇÃO
TECHNICAL GROUP MANAGEMENT - AN ADMINISTRA TlON
EXPERIENCE

João Bosco Santini Pereira(1)

RESUMO - Na busca da gerência participativa e compartilhada de um setor técnico de engenharia,
passa-se em revista as várias opções administrativas que a literatura especializada apresenta. O
modelo escolhido e vivenciado evolui da necessidade de satisfazer às demandas crescentes de
produtividade, de qualidade assegurada aos serviços, de promoção do ser humano e de
atendimento eficaz ao cliente . Os res ultados alcançados mostraram maior motivação para o
trabalho, mais participação no mercado cons umidor, promoção e reconhecimento profissional da
equipe e ainda o posicionamento avançado do setor no âmbito da Co mpanhia.
ABSTRACT - A successfull experimenlal managemenl of an engineering group is described. The
main basic purposes are developed in simililude wilh lhe proper evolulion of lhe managemenl
schoo/s. The resulls are lhe increase of produclivity, lhe qualily assurance, lhe man promolion, lhe
molivalion lo work, and an advanced posilion of lhe grollp inlo lhe enterprise.

(Originais recebidos em 03.08.93)

1 - A NOVA REALIDADE
Na PETROBRÁS, como em toda empresa
compa rtimentada , a célula básica da organização
é o setor. Ele é a verdadeira unidade de negócio,
onde são gerados os bens da empresa, quer
sejam ad ministrativos, técnicos ou produtos. Lá
está sendo determinado o futuro da Companhia,
como produtora de bens de consumo ou
prestadora de serviços, de qualidade e
competitivos.
Nesse nível de gerência, o chefe ainda é um
técnico em sua especialidade, coordenando,
supervisionando e orientando sua equipe. Para
o ambiente externo, ele é a referência, o
responsável, o contato do setor. Na hierarquia
do órgão, o chefe é o porta-voz e o
implementador das diretrizes,
metas e

estratégias emanadas da administração superior.
Ele é ainda o planejador dos trabalhos do setor,
programando tarefas e emitindo os serviços. O
desenvolvimento dos recursos humanos é seu
encargo; a avaliação de mérito do pessoal está
por sua conta; a estimativa e controle do
orçamento do setpr é sua responsabilidade. O
moral de sua equipe, a produtividade, a
integração,
os problemas pessoais,
o
cumprimento do cronograma, o computador que
enguiçou, a máquina xe rox que pifou, tudo,
enfim, está sobre os seus ombros. E mais. Ele
deve estar atento aos avanços técnicos de sua
área especifica, ás novidades na administràção,
na informática e na gerência de pessoal.
Em suma, o chefe planeja, orienta, coordena,
supervisiona, executa, treina, avalia, motiva,
responde,
acompanha,
fa z
previsões,
desenvolve, moderniza, compra e gera.
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A qualidade dos trabalhos e a própria
produtividade estão em relação direta com o
estilo da chefia .
O chefe que acumular todas .as funções
descritas, por mais que se esforçe , difici lmente
terá sucesso , pois estará continuamente voltado
para a administração do dia-a-d ia. Não tendo
tempo para ava liar a si mesmo e nem tampouco
a postura do setor, estará sempre exposto a
crítícas pertinentes e infundadas.
Os tempos atuais requerem novas atitudes
gerenciais: capacidade de reação imediata às
mudanças conjunturais ; diversidade de serviços ;
flexibilidade no escopo do trabalho; preocupação
com novos produtos ; visão de mercado; redução
dos custos de produção; conhecimento das
necessidades dos clientes ; melhor atendimento
ao mercado; "marketing" de seu negocIo;
evolução técnica ; discern imento na prioridade
dos serviços. O perfil do gerente moderno, mais
do que nunca, deve incorporar estas habil idades.

toda a equ ipe se relaciona com a comunidade.
Antes, a equ ipe SÓ se incumbia do trabalho
interno, a nível pessoal. Agora, todos são
envolvidos nos desafios do setor,
nos
compromissos da empresa , na satisfação dos
clientes, na imagem de competência da equipe
e na sobrevivência do grupo.
Profissiona lmente , esse posicionamento , é
muito mais justo e concreto , poiS perm ite que as
pessoas se tornem conhecidas e conheçam toda
a ambiência externa . Para a che:ia , ela atua
como um filtro , dando-lhe oportunidade de
dedicar-se também às questões estratégicas e
de longo prazo .
Outra virtude deste esquema de administração
é identificar vocações gerenciais dentre os
membros da equipe , o que permite planejar a
formação dos mais habilitados, visando a suprir
postos na empresa, futuramente.

3 - A AMBIÊNCIA DO SETOR
2 - A NOVA POSTURA
Os encargos a serem cumpridos pelo setor, por
meio dos seus membros, evidentemente , podem
e devem ser comparti lhados e exercidos por
todos , assim como por cada um em particu lar,
com maior ou menor envolvimento.
Esse comportamento corresponde a delegar
funções e autoridade à equipe , acompanhar,
cobrar e valorizar o traba lho executado.
A partir da identificação das funções do setor,
se pode grupá-Ias por ordem de interesse,
visando à delegação aos executores, escolhidos
na própria equipe.
Com essa postura descentralizadora, a chefia
fica mais disponível para atividades estratégicas,
importantes ao bom desempenho e à
sobrevivência do setor, voltadas para a
integração com os demais órgãos da empresa e
à satisfação dos seus clientes.
Simbolicamente, a mudança corresponde ao
esquema mostrado na figura 1, preconizada por
Jan Carlson ('l .
A postu ra participativa traz agradáveis
conseqüências. Antes, o chefe se expunha,
sozinho, como ponta de lança do setor. Agora,
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Todo setor, no cumprimento de suas
atribuições, interage com as várias entidades que
compõem o seu universo, e que se relacionam
com sua equipe. Como equipe , entende-se a
composição da chefia , secretária, pessoa l
próprio, e ocasionalmente contratado .
A ambiência do setor, ilustrada na figura 2, é o
próprio meio em que ele está inserido, com
quem age e interage, a quem fornece e com
quem se articula.
O meio interno são as instalações de trabalho,
as atribuições próprias , os processos
tecnológicos da produção e os produtos , que
podem ser manufaturas ou serviçcs . É onde a
equipe se constitui , produz e demonstra sua
competência e essencialidade à empresa.
Já o meio externo , que delimita as fronteiras do
setor, são os fornecedores e clientes. Estes
fornecedores e clientes podem ser oriundos do
mercado consumidor ou da própria organização,
que utiliza os serviços do grupo, para a
consecução de seu produto final.
Na administração ultrapassada, o chefe era o
único intermediário, entre sua equipe e o meio
externo.
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FIGURA 2
AMBIÊNCIA DO SETOR
AS lNFORMACOES OESTE DOCUMENTO
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Nessa moderna concepção , usufruindo dos
postulados e tendências das varias escolas de
~'i ministração, naquilo que se imputa de mais
moderno na gestão das organizações, o chefe se
coloca como o agente e impul sionador da
equipe , que agora se posiciona como a fronteira
do setor, agindo e interagindo diretamente com
o meio que o cerca, segundo as atribuições
previamente acordadas e delegadas.
Essa evolução exige do grupo maior
comprometimento com sua organização, pois
confere
responsabilidades
e
expõe
ao
reconhecimento o pessoal que rea lmente
executa. Em contrapartida, o chefe, para
assegurar o sucesso da equipe que lidera, tem
agora obrigações mais relevantes, com a analise
constante dos métodos de trabalho , com a
eficiência, com a produtividade , com o
treinamento , com a estratégia, com as metas,
missão e custos de seu órgão.

4 - AS ESCOLAS DE
ADMINISTRAÇÃO
A literatura apresenta as várias concepções de
gerência , que surgiram e evoluiram a custa da
própria vivência administrativa. São as escolas
gerenciais, que se seguiram às idéias e
conceitos da chamada Administração Cientifica ,
instituida por Taylor e Fayol, nas fabricas e
organ izações do ini cio da era industrial , nos
primórdios do século XX
Essas escolas persistem e coexistem até hoje
nas corporações industriais. Abrangendo-as em
suas essências, pode-se reconhecê -Ias na
PETROBRÁS , conforme a postura gerencial dos
gerentes e administradores na Companh ia.
A humanidade conh eceu va ria s formas de
governo da sociedade: desde os "chefes" nos
povos primitivos , passando pe los "senhores
feudais" no periodo medieval , até as formas mais
diversas de participação popular, na direção das
nações.
No entanto, restringindo-se às sociedades
constitui das e particulares, as duas formas de
adm ini stração mais antigas, e até hoje copiadas,
são a militar e a eclesia l. O Exército e a Igreja
Católica são as mais antigas organizações
conhecidas e serviram de modelo para muitas
outras.
Desde Platão e Aristóteles, continuando com
Maquiavel, Montesquieu e Rousseau, entre
outros, os grandes filósofos e pensadores da
humanidad e abordaram questões fundamentais
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a respeito da politica e do governo das nações.
Ja a abordagem sistematizada dos principios que
devem nortear a direção das organizações é
bem recente , e se admite que apenas no inicio
deste século , a ciência da admi nistração tomou
corpo com as experiências de Taylor e Fayol.
Com o advento da era industrial, as fabricas de
produção em série e em massa assumiram,
definitivamente , o lugar das oficinas artesa nais,
no atendimenlo ao consum o da sociedade.
Para estas novas organizações, em que do
equilibrio de forças entre a alta admin istração,
supervisores, trabalhadores e sociedade de
consumo , depende a própria sobrevivência, um
novo modo de gerir estava surgindo e evoluindo.
O precursor dessas idéias, Adam Sm ith l2l ,
discorreu sobre a "di visão do traba lho" ou
"especia lização", e a "produtividade" no labor
humano . Foi o embrião dos estudos sobre as
formas de direção dos empreendimentos
humanos, e da ciência, arte ou disciplina de
administração.
A própria origem latina da pa lavra "dirigir"
significa gerir, governar, adm inistrar. Dai o termo
direção empresarial.
As varias "escolas de admin istração" se
desenvolveram a partir da Escola Científica,
criada por Taylor e Fayol , com os enfoques
particu lares que caracterizam cada uma, como
sumarizado a seguir e descrito com mais
detalhes no anexo.

Primeira Escola: Científica ou
Clássica(')
Foi Frederick Winslow Tay lor quem primeiro
desenvolveu uma teoria de admin istração, com
base em sua carreira como engenheiro e
administrador. É a chamada Escola Científica ou
Classica , pelos idos de 1911.
Em seus dois trabalhos, Taylor, primeiramente,
preocupou-se com as técnicas de racionalização
do trabalho opera rio. Em seg uid a concluiu,
logicamente , que em paralelo com
a
espec iali zação,
deveria prover uma
reest rutu ração na direção das empresas:
métodos racionais de gestão.
Na primeira fase , cu idou-se de estudar tempos
e movimentos, métodos de trabalho, a lei da
fadiga , a especialização científica do trabalhador.
Na segunda, investiu-se na supervisão funcional,
incentivo salarial e condições de trabalho .
As conseqüências, infelizmente , foram o
mecanicismo , a sup erespeciali zação,
a
supremacia do capital sobre o trabalho, dada a
135

concepção de Taylor do "homo oeconomicus",
em
que
as ações
eram
consideradas
essencia lmente racionais, tendo no dinheiro e no
luc.~o as fontes maiores de motivação.
Em linha complementar, por volta de 1916,
surg iu Henri Fayol, cuja preocupação era
aumentar a produtividade através de melhor
eficiência adm ini strativa. Partiu das atribuições
da gerência, enquanto Taylor partiu do cotidiano
do trabalho operário, até chegar a empreender
estudos sobre a função gerencial.
Com a fusão dessas duas correntes, a escola
científica norteou e ainda norteia muitas
organizações industriais.

Segunda Escola: Humanística(')
Elton Mayo, F. J. Roethlisberger e W. Dickson,
na década de 1930, desenvolveram a escola
humanistica de administração.
Os
seus
antecedentes estão nos estudos de liderança, da
psicologia da organização e na consideração da
organ ização como sistema social.
A intenção é reconciliar os individuos com a
organização e vice-versa.
A ação adm inistrativa deve integrar as pessoas,
enquanto coordena as sua atividades. Surge pela
primeira vez a questão da motivação humana.
Releva-se a importância da liderança dentro da
organização, em contraste com a coerção .
Cooperação entre
administradores e
trabalhadores na organização formal, objetivando
principalmente, o bem comum e o da empresa.
Na sociedade industrial , a colaboração não
ocorre por acaso ou naturalmente. Até então, as
preocupações com os métodos de trabalho
levavam à eficiência, nenhum à mútua
co labo ração. Agora, a inform ação, a
comunicação, a motivação, as relações hum anas

a
S
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Terceira Escola: Estruturalísta(')
Desde 1940, surgiram as idéias d:fundidas por
Jamer Burnham, as quais expressaram que a
sociedade do futuro não seria nem capitalista
nem sociali sta. A politica seria totalmente
dominada pela economia e administração: a
sociedade das organizações empresariais.
Para isso, as empresas deveriam se estruturar.
O modelo burocrático, com minuciosa divisão de
tarefas e responsabilidades, especialização
funcional, hierarquia bem constituída e o traba lho
regido por normas e regulamentos, com claros
direitos e deveres de todos, emergiu como
paradigma da administração.
Os gerentes e administradores foram investidos
de um papel feitorial, fundamentalr,lente fiscais
do "cumpra-se" os regulamentos e normas.

Quarta Escola: Comportamental(')
Centrada no indivíduo, e à procura da síntese
da organização formal com as relações
humanas, surgiu a escola comportamental, por
volta de 1950.
Dois marcos contribuiram para o conhecimento
do comportamento das organizações:
a
hierarquia de satisfação dos desejos do individuo
estabelecida por Maslow, e a identificação das
funções adi11in~strat;vas, que Herzberg apontou
como essenciais ao êxito das organizações
industriais.

Teoria de Maslow

Teoria de Herzberg

Escala das necessidades
ou desejos individuais

Fu nções Adm:r,15!rat:vas
na Err.::>resa

1 -

Fisiológicas : comida , roupa, casa e saneamento
básico .

Falores higiênicos ou pré-requisitos para a motivação no
trabalho :

2 -

Segurança e sobrevivência : emprego, assistência

1-

Promoç.ão das relações inlerpessoais de supervisores

23-

e subord inados .
Treinamento c ;]sccnç50 profiss:onal.
Segurança no emprego contemplando salário e boas
condições de tr~ba:no .

médica . previdência social .
3 - Participação e integraçã o: vida social, diversão ,
cultura, religião e esportes .
"S ICllus" e reconhecimento : auto-estima, reputação ,
4 satisfação pessoal.
5 - Auto-realização :desenvolvimentopróprio,criatividade,
rnotiv-ação .
São necessidades ascendentes e hierarquizadas em que
tão logo "uma necessidade ê saciadc: a seguinte toma o seu
lugar" . (.)
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são usadas para promover a integração e a
cooperação. Esta cooperação no trabalho, em
que o produto é obtido com a conjugação de
várias etapas de fabricação, é essencial ao lado
da técnica e da eficiência.

Fatores motivadores pari! o trabalho :
4 Interesse no trabalho pela delegação de autoridade e
aLltonornia .
5 Reconhecimento e realização profissional.
6 Desenvo!vin~er, to pessoal e participação no processo
decisório .
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Quinta Escola: Sistêmica(3)

)

;

;

Com o desenvolvimento da Teoria Geral dos
Sistemas por Ludwing von Bertalanffy em 1934,
estava lançada a base para o aparecimento do
novo modelo de admin istração : a escola
sistêmica.
Nesse modelo, a organização é encarada como
um ser vivo, que interage com o ambiente em
que vive e do qual depende, sobrevivendo de um
equi líbrio interno e funciona l de suas partes e
subpartes.
Dessa forma, a organ ização é tratada como
uma "ca ixa-preta", que processa a energia que
provém da alimentação (pessoas e materiais),
produzindo o seu produto fina l . A
comercialização desse produto permite manter e
renovar a energia
requerida
para
a
realimentação . Na "caixa-preta" há mecanismos
que promovem a interação (interna e com o
ambiente externo) e o controle, que mantêm o
equilíbrio e a estabi lidade entre os componentes ,
enquanto asseguram a continuidade do processo
produtivo.

Sexta Escola: Neo-Clássica(3)

r
)

3
)

j
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Retornando aos princípios básicos da escola
clássica, e assim ilando as características
fundame ntais das o u tras teorias de
admin istração, a escola neo-clássica atualizou e
revalidou o espírito da gerência por resultados .
Às atividades básicas dos admin istradores, de
planej ar, organ izar, controlar, e decidir, foram
acrescentados os va lores da comun icação ,
integração, participação , re lações interpessoais,
liderança, realimentação, cu ltura organ izacional
e responsabilidades éticas e sociais.

Sétima Escola: Gerência da
Qualidade Total(5)
A Gerência da Qualidade Tota l, também
chamada de Controle da Qualidade por toda a
Empresa - COTE - é um sistema administrativo
aperfeiçoado no Japão, a partir das idéias para
ali levadas pelos americanos W.E. DEMING e
J.M. JURAN , logo após o fim da 2" Guerra
Mundial.
Este sistema de administração prevê a gerência
da empresa , voltada, primordialmente, à
satisfação lotai dos
seus clientes ou
consumidores.
Assim , a posição competitiva e a própria
Sobrevivência da empresa são asseguradas pela
B. lêcn . PETROB RAs. Rio de Janeiro . 3 7 (2). 13 1- 144 , abr.lJun . 1994

integração das pessoas envolvidas na vida da
empresa: seus clientes, seus empregados, seus
acion istas e a comu nidade loca l em que a
empresa atua.
Os fatores primord iais a serem atendidos são a
qualidade sempre crescente de seus prod utos ou
serviços, o menor custo poss íve l, a diversidade
de tipos de produtos e serviços, o atendimento
no prazo, o mora l de seus empregados e a
segu rança dos seus clientes ou consum idores,
além do meio ambiente próprio.
A postura
básica nessa esco la de
admin istração é o controle em todas as etapas
do processo produtivo, garantindo a qualidade do
produto em cada etapa. A qualidade aqu i sendo
entendida em seu conceito amplo : qua lidade
intrinseca, custo, prazo , atendimento e
segurança .
Dois tipos de controles são empregados. O das
"roti nas", por meio da rigida obediência aos
padrões e especificações de produção. E a
gerência das "me lhorias", em que a preocupação
com o desenvolvimento crescente do produto,
chegando até a cri ação de novos prod utos, é
incentivada.
Bases para estes objetivos são: qua li dade da
equipe
(trei namento e va lorização dos
empregados), qualidade dos processos de
produção (máquinas é padrões confiáveis),
qualidade inerente ao produto (comercialização,
preços, prazos e quantidades) e a qualidade da
assistência após venda.

5 - PROPOSTA DE UM NOVO
MODELO GERENCIAL
Na prática, os vários esti los de liderança,
autrocrática, paternalista, democrática, laissezfaire, bu rocrática, participativa, permeiam pe las
várias escolas, transgredindo ou não seus
fundamentos, e criando os confl itos de
autoridade.
A necessidade da organização é, obviamente,
levar o seu pessoal à ação , e é sempre mais
fácil obter eficiênci a e produtividade com
pessoas satisfeitas e engajadas em seu trabal ho.
a tarefa do gerente é, primordialmente , remover
as barreiras que embaraçam, diminuem ou
anulam a ação de dirigir a empresa aos seus
objelivos de produção e de bom atendimen to ao
seu mercado consumidor. Isso leva a adotar-se
um estilo de gerência pró-ativo, ba lizado na
equipe e nos clientes .
Uma avaliação que deve estar sempre prese nte
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é a do conteúdo do trabalho executado pela
equipe. Está atendendo com prioridade à missão
e aos objetivos da empresa? O produto final está
adequado às especificações e necessidades dos
clientes? Os custos da produção podem ser
reduz idos? Desperd ícios? Tempo improdutivo?
Métodos ineficazes?
Outra preocupação, relativa ao trabalho , é o
moral e comprometimento da equipe. O
programa de treinamento e o de reciclagem
estão sendo rigorosamente cumpridos? As
pessoas são reconhecidas pela qualidade de
seus trabalhos? Há comunicação vertical e
horizontal dentro do grupo? Os problemas e
conflito s do grupo estão sufocados, ou são
abordados com naturalidade? As pessoas
participam nas discussões sobre aumento de
eficiência , produtividade,
planejamento do
trabalho? Há realimentação das experiências
vividas no ciclo de produção? A ética e a moral
estão presentes no relacionamento do grupo,
interna e externamente?
O terceiro nivel de indagações do gerente é
com relação ao convívio com sua chefia
imed iata, com o seu órgão de lotação e com os
demais órgãos.
Está ocorrendo o
acompanhamento do trabalho executado por sua
equ ipe? O desempenho do grupo está a
conte nto? A articulação e o entrosamento, com
os outros grupos do seu órgão estão sendo
observados? Seu grupo participa da elaboração
das metas, estratégias e planos de ação da
organização?
O gerente ou administrador é, essencialmente,
um avaliador do seu grupo e do produto
executado; um orientador e incentivado r de
pessoas; um agente da motivação; o promotor
do moral da equ ipe; o representante do grupo na
alta
administração.
Deve
promover o
reconhecimento das pessoas pelo trabalhos
executados. Deve cuidar de que os integrantes
da equipe sejam conhecidos na organização.
Já a preocupação com o bom atendimento aos
clientes e ao seu mercado consumidor deve
comportar além da qualidade intrí nseca do
produto ou serviço que gera, também os custos
de produção, os prazos de entrega, a avaliação
da satisfação do consumidor, e a assistência
técnica antes e após a entrega do produto elou
serviço.
Deve ficar claro que os clientes estão dentro e
fora da empresa. Muitas vezes, os clientes são
pessoas da própria equipe de trabalho, que
merecem respeito e esperam o melhor de cada
funcionário da companhia na consecução da
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atividade produtiva.
A adm inistração JlOS moldes aqui apresentados,
em que se enfoca o pessoal como energia vital
à empresa , para a obtenção do produto que
garanta a satisfação do cl iente, leva à
descentralização e à delegação de autoridade.
Qua lquer órgão, independentemente do seu
negócio, pode ter seu trabalho estratificado nas
funções a seguir:
Com relação as suas atribuições próprias:
planejamento , supervisão , execução,
verificação , rotinas, trabalhos em equ ipe,
secretaria , arquivo , métodos eficientes de
trabalho .
Com relação ao seu pessoal:
treinamento, motivação, aval i ação,
produtividade, premiação.
Com relação ao seu produto:
"marketing",
qualidade, custo, prazo,
segurança do usuario, distribuição, em issão.
Com relação aos seus clientes:
comunicação , conhecimento das suas
necessidades, desejos e expectativas,
satisfação garantida, atendimento rápido,
assistência técnica eficiente.
Com relação as suas instalações:
lay-out , máquinas e ferramentas modernas,
informatização, seg urança dó pessoal.
Com relação a empresa:
integração , cumpr im ento de metas,
implementação das diretrizes, participação nas
decisões, definição de estratégias, discussão
da política empresarial, relacionamento com
sindicato .
Essa constatação é sugerida no quadro
ilu strado na figura 3, onde se registra um plano
típico de trabalho em um setor genérico. A partir
daí. não é dificil identificar as funções comu ns a
um setor especifico , e adaptar o esquema ao
caso particular.
Esse modelo, condizente também com a
postura de promoção dos valores humanos,
int egração e motivação,
acarreta
o
comprometime nto e a colaboração de toda a
equipe além de centrar esforços no melhor
atendimento aos clientes.
À chefia, ficam atribuídas as atividades
inerentes
à
gerência,
abrangendo
a
responsabilidade pelo moral das pessoas; o
"marketing" e custos do órgão; a implementação
de metas e diretrizes; o planejamento e
acompanhamento dos trabalhos; o controle das
situações inusitadas e
dos
conflitos; a
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realimentação do sistema produtivo a partir da
experiência acumu lada e do feedback dos
clientes; e a ava liação de desempenho do grupo
e das pessoas.
Ao grupo, ficam delegadas as funções
correlatas ao treinamento, ã informatização, ao
controle da qualidade, e ã coorde nação dos
serviços em execução. Os responsáveis ,
escolhidos no próprio grupo, respondem pelos
contatos externos e internos, com clientes e
forn ecedo res; conferem a conformidade com as
especificações requeridas; controlam os prazos
de atendimento; propõem med idas para aumento
da produtividade e participam do processo
decisório dentro do órgão.
À secretaria , reservam-se além das atribuições
próprias , a coordenação e controle do arquivo,
do estoque e de compras dos materiais de
consumo.
Evidentemente, permanece a execução das
atribuições especifi cas do setor, que lhe
conferem identidade e fina lidade, distribuida na
equipe segundo sistemática própria do setor. Na
equipe, deve ser incentivada uma postura de
autocrítica, na execução dos serv iços conforme
os padrões operacionais, no sentido de ava liá-los
e melhorá-los constantemente.

6 - RESULTADOS ADVINDOS

produtividade e o sad io "espiriio-de-corpo",
conseqüências naturais da motivação e do moral
das pessoas.
A longo prazo, faci lmente se antevê a
promoção e o recon hecimento pessoal da
equ ipe; mais participação no mercado, interno ou
externo, pela maior procura dos clientes; e o
posicionamento avançado do setor no contexto
estratégico da empresa.
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ANEXO
SUMÁR IO DAS ESCO LAS DE ADM INISTRAÇÃO

ESCOLA CIENTiF ICA OU CLÁSSICA (')

ESCOLA HUMANisTICA (')

EPOCA: 1895 - 1920

EPOCA : 1930 - 1950

MEMBROS :

MEMBROS :

• FREDERICK WINSLOW TAYLOR
"SHOP MANAGEMENT"
"PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT"

• ELTON MAYO
"T HE HUMAN PROBLEMS OF AN INDUSTRIAL
CIVILlZATION"
"THE SOCIAL PROBLEMS OF AN INDUSTRIAL
CIVILlZATION"
"T HE POLlTICAL PROBLEMS OF AN INDUSTRIAL
CIVILlZATION"

• HENRY FAYOL
"A DMINISTRATlON INDUSTRIELLE E GENÉRALE"

PRINCiPIOS BÁSICOS
Ciência em lugar de empirismo .
Harmonia em lugar de discórdia .
Cooperação, não individualismo.
Rendimento máximo em lugar de produção reduzida .
Salários elevados aos empregados .
Desenvolvimento de cada homem. no sentido de alcançar maior

eficiência e prosperidade .
Principios :
planejamento do trabalho :
treinamento para o trabalho ;

contro le do trabalho;
execução disciplinada do trabalho .
Funções de operação de uma empresa :
funções técnicas (produção de bens e serviços) ;
funções comerciais (compra e venda);

funções financeiras (busca e gerência de capital) ;
fu nções de segu rança (proteção de bens e pessoas);
funções contábeis (custos, balanços. inventariÇls);
funções administrativas (integração de todas as
funções).
Regras administrativas da gerência :
visualizar o futuro e traçar programas de ação ;
treinar e orientar os empregados :
harmonizar as iniciativas pessoais com os esforços coletivos ;
- controlar para que as regras pré-estabelecidas de produção
sejam obedecidas.
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• CHEST ER BARNARD
"THE FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE"
"ORGANIZATION AND MANAGEMENT"

PRINCiPIOS BÁSICOS
Cooperação e participação .
Organização só com comunicação .
A administração precisa compreender as pessoas, os grupos
humanos e a comunidade onde esta situada a empresa .
Ação fundamental da administração é obter a integração das
pessoas e a coordenação das suas alividades .
O lide r existe em função do grupo no qual trabalha, onde deve
procurar a melhor conlribuição de cada um dos seus membros.
As funções do executivo são : planejar, organizar, motivar e
controlar.
Administração compreendendo ; incentivos sociais, sistema de
comunicação , o individuo , o grupo social , a participaçílo nas
decisões, a motivação, a colaboração, a organização informal e
as relações humanas .
Além dos padrões de produção , a cooperação' entre os
trabalhadores e gerentes é essencial para a eficiência e o bom
produto .
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ESCOLA SISTÊMICA (')

ESCOLA COMPORTAMENTAL OU "BEHAVIORISTA" (')
ÉPOCA: 1950 ·1965

ÉPOCA: 1950· 1970

MEMBROS:

MEMBROS :

• ABRAHAM H. MASLOW
"PERSONALITY ANO MOTIVATION"

• LUOWING VON BERTALANFFY
"ANO OUTLINE DF GENERAL SYSTEM THEDRY"

• F. HERZBERG, F. MAUSNER e B. SUYOERMAN
"THE MOTIVATION TO WORK"
"WORK AND NATURE OF MAN"

• A . K. RICE
"THE ENTERPRISE ANO ITS ENVIRONMENT: A
SYSTEM THEORY OF MANAGEMENT ORGANIZATION"

PRINciPlos BÁSICOS

PRINCiPIOS BÁSICOS

Abordagem das ciências do comportamento humano na
administração da organização.
Análise das interações entre os individuos e os grupos humanos ,

em particular, as empresas.
Influência do principio da hierarquia dos desejos de Maslow, no
favorecimento das condições de motivação dos funcionários.
Impacto das prâticas e políticas assumidas de administração dos

recursos humanos das empresas e organizações
Formação de clima e cultura organizacionais adequadas ao
atender além das necessidades de "higiene" (relações
harmônicas entre supervisores e subordinados , segurança do
emprego, salârio digno e condições seguras no ambiente de
trabalho), também as necessidades "superiores" (conteúdo do
traba lho, comunicação, treinamento, responsabilidade,
participação, integração, "status" e reconhecimento).
Migração da Teoria X (obstrutiva e inibidora do talento e
potencial do individuo) para a Teoria Y (molivadora e
incentivadora do potencial crialivo do individuo) .
Participação do trabalhador no processo decisório de solução de
problemas da organização.
Transferência da ênfase aos aspectos estruturais e estatísticos
da organização para os aspectos comporta mentais e de
relacionamento interpessoal.

NOTA:
TEORI A X, premissas :
a) o homem evitaria trabalhar, se pudesse ;
b) as pessoas precisam ser ameaçadas e controladas para
re nderem no trabalho ;
c) o homem prefere ser dirigido, não gosta de assumir
responsa bilidades .
TEORIA Y, premissas:
a) o esforço aplicado no trabalho é tão natural. como a diversão
e o descanso;
b) quando engajado em seu trabalho , o homem exerce
autocontrole e autodireção em suas tarefas ;
c) o homem não só aceita, como busca responsabilidades ;
d) as
pessoas
são
altamente
criativas,
mas
suas
potencialidades são cerceadas.
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Aplicação da teoria geral dos sistemas no conhecimento das
estruturas e funções das organizações, regras de interação e
interdependência das partes e subpartes.
Visão da empresa como um organismo que desenvolve técnicas
de sobrevivência num ambiente em continua alteração.
A organização é consid erada como um "sistema aberto vivo"
que possui as seguintes caracteristicas:
a) alimentação : as organizações sociais suprem-se com a
energia das pessoas e dos materiais . ,
b) processamento : as organizações processam e transformam
a energia das pessoas e materiais através da administração
e da produção ;
c) produto : as organizações vendem seus produtos, que lhes
garantem a sobrevivência e a renovação da ene rgia que
processam;
d) realimentação : as orgamzações reagem a fatore s
desestabilizadores internos e externos . assim como aos
resultados de sua própria ação de administra r e produzir;
e) controle : as organizações precisam de estabilidade interna .
Qulaquer desequilíbrio aciona mecanismos de correção para
restaurar a normalidade do trabalho e da própria produção. A
base de seu equilibrio é a comunicação e a informação
eficientes ;
f) ciclo repetitivo : as organizações funcionam dentro de rotinas
estabelecidas, repetitivas, o que permite a avaliação e a
melhoria constantes:
g) inte ração ' as organizações não são isoladas e autosuficientes . Interagem com outras organizações, com o meio
ambiente , o governo e a sociedade ;
h) integração : nas organizações as partes e subpartes
componentes devem estar integradas para não haver
internamente , desordem ou desequilíbrio .
Enfoqu e principal na realízação da missão e objetivos da
organização , ao atendimento ao mercado e à produtividade.
Principio
da
"sinergia
organizacional", em
que
a
interdependência e a essencialidade da estrutura e do homem
obriga a que a intervenção no sistema só se completará com
sucesso, se hã o acordo e conivência das partes .
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ESCOLA ESTR UTU RALlSTA (')

ESCOLA NEOCLÁSSICA (')

ÉPOCA: 1940·1970

ÉPOCA: 1935·1969

MEMBROS:

MEMBROS:

• JAMES BURNHAM

• PETER F. ORUCKER

"THE MANAGERIAL REVOLUTION"

"THE END OF THE ECONOMIC MAN"
"MANAGING FOR RESULTS"

• MAX WEBER
"THE THEORY OF SOCIAL ANO ECONOMIC
ORGANIZATION"

PRINCiPIOS BÁSICOS

• H. KOONTZ e O'DONNELL
"PRINCIPLES OF MANAGEMENT"

PRINCiPIOS BÁSICOS

Nova classe dominante do mundo : os administradores .

Os processos básicos da administração sào comuns a qualquer

Única classe da sociedade que é autoconfianle , segura e

tipo de empreendimento humano : como organizar, integrar,

esperançosa é a dos gerentes .

motivar, comunicar, decidir e controlar para alcançar os objetivos

Maior ênfase no planejamento em detrimento da liberdade

com os melhores resultados .

individual, mais responsabilidades e ordem do que direitos

Conceitos absorvidos de oulras escolas :

humanos, mais empregados do que oportunidades .

a) relações humanas : organização informal, comunicação,

Organização burocrática, preocupando-se basicamente com a
re lação dinâmica entre os meios , os recursos empregados e os

objetivos alcançados .
A burocracia visa a concretizar o trabalho por meio de uma
minuciosa divisão das tarefas e na especialização funcional ,

fixando uma hierarqu ia bem delimitada e trabalhando conforme
um conjunto de normas e regulamentos, que definem os direitos

liderança e dinãmica de grupo;
b) burocracia : organização fo rmal e hierárquica, autoridades
atribuidas e cobrança de responsabilidades;
C) comporta mental :

motivação,

psicologia

da

individuo , integração ;
d) sislêmico : sistema organizacional composto de sub-sistemas,

e deveres dos seus participantes, os funcionários.

decisões

Uma organização sustentada por normas escritas.

realimentação da estrutura;

Uma sistemática divisão do traba lho .

conflitos ,

organização , equilibrio entre os objetivos da empresa e os do

programadas ,

mensuração

dos

resultados,

e) renovador: avaliação da cultura organizaciona l, planejamento

Definição dos cargos segundo principias hierárquicos .

da incerteza, estudos de cenários, responsabilidades éticas e

Normas técnicas regulando o desempenho de c ada cargo .

sociais , descentralização .

Responsabilidades claras na divisão do trabalho .
Rápida tramitação de decisões pelos canais estabelecidos .
Interpretação única e igualdade obtidas por regulamentos .
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ESCOLA DA GESTÃO PARA QUALIDADE TOTAL (GQT) (')
ÉPOCA: 1950 em diante

MEMBROS:
• W . E. DEMING
"QUALlTY, PRODUCTIVITY AND COMPETITIVE
POSITION"
• J. M. JURAN
"A NEW CONCEPT OF THE MANAGER's JOB"
"QUALlTY CONTROL HANDBOOK"
• K. ISHIKAWA
"WHAT IS TOTAL QUALlTY CONTROL 7
THE JAPANESE WAY"
"GUIDE TO QUALITY CONTROL"
"MANAGEMENT OF QUALlTY"
PRINciPIOS BÁSICOS
Nova escola de administração, que ao invés de dar valor a
administração como uma seqüência de atividades, coloca nova
ênfase em privilegiar a qualidade e o atendimento ao cliente.
como fatores de competitividade : qualidade, custo , atendimento ,
moral e segurança.
Toda empresa tem os objetivos principais de satisfazer os
consumidores (satisfação com o produtor por longo tempo ); seus
empregados (oportunidades de crescimento como pessoa no seu
trabalho), seus acionistas (produtividade que gera lucros e
dividendos), e a comunidade em que se insere (controle
ambiental sem poluição) .
Isso é conseguido pela gerência da produção (qualidad e do
produto e custos) , do atendimento (quantidade e prazo), da
assistência após venda (serviços de reparos e de troca) .
O GQT emprega várias correntes de administração : o método
cientifico-cartesiano (de Taylor), o controle estatistico dos
processos de produção (de Shewart) , os conceitos sobre o
comportamento humano (de Maslow), e os padrões de controle
dos processos de produção que visam a garantir a qualidade do
produto e sua melhoria constante (de Deming, Juran e Ishikawa ).
Quem mantém a empresa é o cliente ou o consumidor, portanto
a sobrevivência da empresa está diretamente ligada a satisfação
total dos seus clientes ou consumidores .

A satisfação do cliente é sustentada pela qualidade intrínseca do
produto ou serviço (ausência de defeitos e presença de
caracteristicas que agradem o consumidor, pela qualidade
garantida na empresa (confiabilidade), pela qualidade dos
empregados
(treinamento, informação, valorização,
reconhecimento) , pelo custo do produto ou serviço, pelo
atendimento no prazo e na quantidade certos.
O controle na GQT é traduzido por duas ações básicas: o
gerenciamento da "rotina" (especificações e padrões que
garantem a pre visibitidade e a repetibilidade da qualidade do
produto) e preocupação com a "melhoria" (criar novos produtos,
expandir mercados, otimizar processos, reduzir custos, aumentar
a produção, qualidade e lucro, melhorar os padrões, melhor
atendimento , melhor moral, maior segurança).
O sistema gerencial da GQT traz implícitos dois sub-sistemas
gerenciais : um para a "rotina" e outro para as "melhorias". São
programas sistemáticos e contlnuos, e xercidos em cada fase do
processo de produção, tendo como objetivos , a satisfação dos
executantes da próxima fase do ciclo de produção (cliente
interno) e a satisfação do consumidor (cliente externo).
Características da filosofia administrativa da GQT:
gerenciamento orientado para o cliente ou consumidor :
satisfação
tola I,
antecipação
das
necessidades,
desenvolvimento de novos produtos;
plano de treinamento no Irabalho e de crescimento do ser
humano ;
análise constante dos processos de produção, objetivando a
finalidade total em cada etapa de execução do produto ou
serviço, controlando a rigorosa utilização dos padrões
operacionais e verificando as origens dos desvios ocorridos;
melhoria constante dos produtos ou serviços ;
envolvimento de toda a equipe na critica dos métodos de
trabalho, através dos CCQ's - Circulos de Controle da
Qualidade :
redução tola I das perdas e desperdicios ;
delegação de autoridade e participação nos resultados.
gerencia mento participativo : captar em conjunto as idéias de
lodo o grupo . Formar um plano de ação e comprometer todos
com a execução ;
abordagem não excludente segundo a visão holística,
adotando as idéias e conceitos das várias escolas que sejam
válidas .
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