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RESUMO 

 

Observando a evolução da administração como ciência, muitas escolas e suas metodologias 
podem contribuir com a forma pela qual as empresas são gerenciadas atualmente. Contudo, será que 
há um conjunto de ações gerencias, mais adequado ao nosso tempo, para proporcionar o 
desenvolvimento de negócios e carreiras? Pela infinidade de ferramentas e métodos de gestão 
disponíveis, assumimos a premissa de que sim, há um conjunto de ações, adequado ao nosso tempo, 
para proporcionar o desenvolvimento estratégico de negócios e carreiras. E, a partir desta premissa, 
este artigo pretende revisar as principais ferramentas, métodos e estratégias de gestão com o objetivo 
de compilar um conjunto de ações práticas para o desenvolvimento estratégico de negócios e carreiras. 
O resultado deste estudo, apresenta uma base sólida para o desenvolvimento de projetos de gestão, 
cujo objetivo é implantar nas organizações, modelos práticos de gestão que não considerem apenas a 
vivência e percepções dos gestores, mas também conhecimentos técnicos, dados e informações 
confirmadas cientificamente. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais percepções que temos em nossas rotinas de consultores, 

é que as empresas em sua maioria não utilizam a administração como ciência, e boa 

parte das tomadas de decisões nestas empresas são realizadas com base nas 

experiências dos gestores, e pouco se faz uso de estudos científicos ou dos conceitos 

centrais das escolas da administração enquanto teoria científica. 

Ainda que se veja nas empresas muito sobre Taylor, Fayol e outros precursores 

da administração como ciência, percebemos que muitos gestores mal sabem utilizar 

as quatro funções básicas da administração: Planejamento, Organização, Direção e 

Controle. Imagina-se que tal fato se dê pela não exigência legal de apenas 

administradores exercerem o papel de gerência, diretoria, entre outras funções 

diretivas dentro das empresas, o que permite que profissionais sem ou com outras 
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formações ocupem cargos de direção nas empresas. Fato que justificaria um estudo 

único e aprofundado para análise e confirmação. 

Contudo nosso estudo não é sobre a formação dos gestores e nem sobre suas 

competências técnicas, mas sim, sobre compilar os conceitos da administração 

científica para facilitar os processos gerencias das organizações contemporâneas, 

que habitam em um cenário com novas tecnologias, ferramentas e modelos surgindo 

o tempo todo, e com a constante necessidade de tomar decisões importantes com 

grande rapidez em um mundo cada vez mais complexo. 

Diante disso surge-nos a questão: será que há um conjunto de ações 

gerencias, mais adequado ao nosso tempo, e que proporcione o desenvolvimento de 

negócios e carreiras? Cientes da infinidade de ferramentas e métodos de gestão 

disponíveis, assumimos a premissa de que sim, há um conjunto de ações, adequado 

ao nosso tempo, para proporcionar o desenvolvimento estratégico de negócios e 

carreiras. Resta-nos saber qual? 

Por isso, para se atingir o objetivo central de compilar um conjunto de ações 

práticas para o desenvolvimento estratégico de negócios e carreiras. Essa pesquisa 

possui ainda alguns objetivos específicos que também se apresentam como 

necessários, são eles: fazer uma breve revisão sobre as principais escolas e conceitos 

da administração científica; conhecer o perfil atual das empresas sobre práticas de 

gestão; e por fim, encontrar entre os modelos, ferramentas e escolas, o que há de 

comum e prático, que possa ser útil para as organizações contemporâneas, sem que 

se perca o amparo cientifico na execução das quatro funções básicas da 

administração. 

 
 

METODOLOGIA 

 

Como metodologia de pesquisa, três métodos foram utilizados, sendo eles: 

revisão bibliográfica, resumindo autores que dissertam sobre as escolas da 

administração científica, associado a um levantamento histórico, citando a origem das 

organizações; e por fim uma entrevista com profissionais que atuam em empresas de 

diferentes seguimentos, e em diversos estados brasileiros. 
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1 DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 Relato histórico das escolas de administração e suas metodologias, 

ferramentas e abordagens 

 

Para Chiavenato (1995, p.33), em toda a história da humanidade a 

administração se desenvolveu com uma lentidão impressionante. Somente a partir do 

século XX é que ela surgiu e se apresentou com um desenvolvimento de notável 

pujança e inovação.  

Historicamente, a estrutura dos governos e da Igreja Católica Romana, bem 
como as táticas militares com suas necessidades bélicas e logísticas, 
apresentaram-se como bases para o desenvolvimento da administração, que 
continuou evoluindo e associando-se a outras ciências, tais como filosofia, 
matemática, economia, sociologia, psicologia, dentre tantas outras. 
(CHIAVENATO, 1995, p. 34-35). 

 

Segundo escreve Chiavenato (1995, p. 1), as instituições que compõem a 

sociedade moderna não funcionam ao acaso, elas precisam ser administradas. 

Nomeadas de organizações, são constituídas de pessoas que administram recursos 

físicos, financeiros, tecnológicos, mercadológicos e etc. 

Andriani (2003, p.107), conta que do início do século XX até aproximadamente 

a metade da década de 1970, as organizações utilizavam-se dos conceitos e técnicas 

de administração, disseminados pelos americanos e europeus, dando origem 

basicamente a dois modelos de gestão: o americano e o europeu. 

A partir de 1970, a produtividade do Japão começou a ganhar prestígio e 
despertar a atenção do resto do mundo, trazendo-nos a um terceiro modelo 
de gestão. Desde antes de Taylor já existia uma preocupação com os 
resultados de uma organização e com a realização dos funcionários. 
(ANDRIANI, 2003, p. 107 e 112). 

 

Morris (1998, p.32), já dizia que em 1998 os profissionais eram preocupados 

em render melhores resultados às organizações. E que isto se tornaria cada vez mais 

importante para a competitividade sustentável destas organizações. Vinte e um anos 

depois essa afirmação e a visão de Morris sobre ser imprescindível identificar as 

fontes de ineficiência das empresas só se intensificou.  

Chiavenato (1995, p.9), cita que a tarefa de administrar é interpretar os 

objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por 
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meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços 

realizados em todas as áreas e em todos os níveis da mesma, a fim de alcançar tais 

objetivos de modo eficiente e eficaz. 

O significado e o conteúdo da administração sofreram uma formidável 
ampliação e aprofundamento, variando de acordo com a escola e autor. Esta 
variação é dada em cinco focos principais, sendo eles: tarefas, estruturas, 
pessoas, ambiente e tecnologia. (CHIAVENATO, 1995, p.9). 

 
Estes cinco focos tiveram ênfase nos estudos de vários autores que compõe o 

quadro 1, formulado a partir das explicações de Chiavenato (1995, p.11-32). 

 
Quadro 1 – Evolução histórica da administração 

Ano 
Teorias ou 

Escolas 
Principais Autores Principais Eventos/Enfoques 

4000 A.C. 

Se
m

 n
o

m
en

cl
at

u
ra

 h
is

tó
ri

ca
 d

ef
in

id
a 

Egípcios 

Necessidade de planejar, organizar e controlar. 

2600 A.C. Descentralização da organização 

2000 A.C. Necessidade de ordens escritas. Uso de consultoria 

1800 A.C Hamurabi (Babilônia) Uso de controle escrito e documental 

1491 A.C. Hebreus Conceito de organização princípio de escala 

600 A.C. Nabucodonosor (Babilônia) Controle de produção e incentivos salariais 

400 A.C. 
Sócrates (Grécia) Universidades da administração 

Platão (Grécia) Enunciado do princípio da especialização 

175 A.C Cato (Roma) Uso de descrição de funções 

284 D.C. Dioclécio (Roma) Delegação da autoridade 

1436 D.C. Arsenal de Veneza Contabilidade de custos, inventários e padronização. 

1525 D.C. Nicolau Maquiavel Princípio do consenso, liderança, táticas e políticas. 

1767 D.C. Sir James Stuart Teoria da fonte da autoridade, automação e especialização. 

1776 D.C. Adam Smith Princípio da especialização dos operários, conceito de controle. 

1799 D.C. Eli Whitney 
Método científico, controle de qualidade, amplitude de 
comando. 

1800 D.C. Mathew Boulton Padronização da produção, especificações, método de trabalho. 

1810 D.C. Robert Owen 
Práticas de recursos humanos, treinamento dos operários, 
casas para operários. 

1832 D.C. Chales Babbage Abordagem científica, divisão do trabalho, estudo de tempos. 

1856 D.C. Daniel C. McCallum Organograma, Administração em ferrovias. 

1886 D.C. Henry Metcalf Arte e ciência da administração 

1903 D.C. 
Administração 

Científica 
Frederick W. Taylor 

Ênfase nas tarefas, Racionalização do trabalho no nível 
operacional. 

1909 D.C. Teoria da Burocracia Max Weber 
Ênfase na Estrutura, Organização do trabalho formal 

burocrática, racionalidade organizacional. 

1916 D.C. Teoria Clássica Henri Fayol 
Ênfase na estrutura, Organização formal, princípios gerais da 

administração, funções do administrador. 

1932 D.C. 
Teoria das Relações 

Humanas 
Elton Mayo 

Ênfase nas pessoas, Organização informal, motivação, 
liderança, comunicações e dinâmica de grupos. 

1947 D.C. Teoria Estruturalista 
Levi-Strauss 
Karl Marx 
Max Weber 

Ênfase na estrutura e no ambiente, Múltipla abordagem, 
Organização formal e informal, Análise intra-organizacional e 

análise inter-organizacional. 

(Continua)  
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(Continuação) 

1951 D.C. Teoria dos Sistemas Ludwig Von Bertalanffy 

Ênfase no ambiente, análises intra-organizacional (sistemas 
abertos) e Inter-organizacional (sistemas fechados) 

decomposições das organizações em subsistemas e arquitetura 
de seus fluxos de processos. 

1954 D.C. Teoria Neoclássica Peter Drucker 
Ênfase na estrutura, Organização formal, princípios gerais da 

administração, funções do administrador. 

1957 D.C. 

Teoria 
Comportamental 
(Comportamento 
Organizacional) 

Abraham Maslow 
Estilos de administração, teoria das decisões, integração dos 

objetivos organizacionais e individuais. 

1962 D.C. 
Desenvolvimento 

Organizacional 
Leland Bradford 

Mudança Organizacional Planejada, Abordagem de sistema 
aberto. 

1972 D.C. 
Teoria da 

Contingência 
Alfred D. Chandler 

Administração da tecnologia (imperativo tecnológico), análise 
ambiental (imperativo ambiental) abordagem de sistema 

aberto. 

Fonte: Bortoli (2012, p. 25 e 26) apud Chiavenatto (2001, p.11-32). 

 

Chiavenato (1995, p.12), destaca que ao longo do século XX, as várias teorias 

administrativas foram de maneira cumulativa e abrangente envolvendo essas cinco 

variáveis no desenvolvimento dos métodos de gerenciar as organizações, onde cada 

uma contou com laboratórios reais de pesquisas de campo. Obtendo assim, respostas 

aos problemas organizacionais mais relevantes de sua época, sendo bem sucedidas 

em suas propostas. 

Na realidade, a adequação entre essas cinco variáveis constitui o principal 
desafio da moderna administração. Na medida em que a administração se 
defronta com novos desafios e novas situações que emergem com o decorrer 
dos tempos, as teorias administrativas precisam rapidamente adaptar suas 
abordagens ou modificá-las completamente para manter sua utilidade e 
aplicação (CHIAVENATO, 1995, P.13). 

 

Chiavenato (1995), explica que o comportamento destas variáveis que 

compõem a organização é sistêmico e complexo. Cada componente influencia e é 

influenciado pelos demais. E, as modificações feitas em um provocam modificações 

em maior ou menor grau nos demais. E isso se aplica tanto aos seus processos 

internos como nos demais elementos dos contextos externos à organização. 

Agora, após 1972, ano da última teoria apresentada no quadro 1, outras teorias 

surgiram, como a teoria das organizações que aprendem de Peter M. Senge que na 

década 1980 realizou estudos sobre organizações e como dirigi-las, e em 1990 

publicou “A quinta disciplina”, onde o autor sugere que cinco disciplinas garantem às 

organizações se tornarem bem-sucedidas, sendo elas, segundo Senge (2013): 

Domínio pessoal; Modelos mentais; Objetivos comuns; Aprendizado em grupo; 
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Pensamento sistêmico. 

Mais recentemente, Blanchard (2011, p. 4), defende que toda organização deve 

manter o foco de suas ações sobre um “tripé de sucesso”, que consistem em se tornar 

o fornecedor preferido dos clientes, o empregador preferido dos colaboradores e o 

investimento preferido dos investidores. Blanchard (2011, p. 9), cita ainda o modelo 

HPO SCORES que é composto de seis elementos que formam o acrônimo SCORES: 

S - Shared information and open communication (informação compartilhada e 

comunicação aberta); C - Compelling vision (visão arrebatadora); O - Ongoing learning 

(aprendizagem contínua); R – Renteless focus on customers results (foco incansável 

em resultados voltados para o cliente); E – Energizing systems and strutures (sistemas 

e estruturas energizados); S – Shared power and high involvement (poder 

compartilhado e alto nível de envolvimento). 

O Balanced Scorecard, como explica Herrero Filho (2005), a gestão da cultura 

corporativa conforme escreve Johann (2004), e as forças competitivas de Poter 

(2005), e ainda as estratégias de inovação apresentadas por Kin e Mauborgne (2005), 

são outros exemplos de filosofias que moldam a gestão nas empresas, isso sem entrar 

no mérito de estudos sobre outras metodologias populares como o ciclo PDCA, e as 

ferramentas inerentes à filosofia de Lean Manufactoring, ou ainda sobre as 

metodologias de gestão de projetos como o guia PMBOK do Project Management 

Institute, e o Six Sigma desenvolvido pela Motorola. 

 

1.2 As práticas de gestão nas organizações contemporâneas 

 

Pra confirmar a veracidade da nossa percepção sobre as práticas de gestão 

nas organizações contemporâneas, foi realizado uma pesquisa via internet, por meio 

do Google Forms enviada a gestores por meio de redes sociais e emails. Pesquisa 

esta apresentada neste item. E, é importante dizer que o rastreamento do formulário 

indicou que a pesquisa foi respondida por profissionais de diversas cidades 

distribuídas pelos seguintes estados brasileiros: São Paulo, Santa Catarina, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Paraná, Amazonas, Espírito Santo, Rio 

Janeiro, Pará e Maranhão. 
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O formulário intitulado: Entrevista sobre práticas de gestão, não pediu 

identificação dos participantes, para estimular a participação e não expor nenhuma 

organização, mas iniciou perguntando aos participantes qual o cargo do entrevistado, 

informação que associada ao rastreamento das respostas, permitiu validar a 

amostragem de cinquenta e cinco entrevistados que responderam cinco perguntas 

com respostas objetivas no formato de múltipla escolha. Cujos resultados estão 

ilustrados a seguir. 

a) Qual é o nível do seu cargo na organização? (43,6% dos entrevistados 

responderam ocupar cargos de supervisão/coordenação, enquanto que 

20% responderam outros, 16,4% CEO/ou proprietários, 12% Gerência, e 

7,3% diretoria). 

b) Em geral, na maioria do tempo, a gestão na sua empresa ocorre: (apenas 

29,1% dos participantes responderam: com base, principalmente, em 

metodologias, ferramentas, análises e técnicas científicas; enquanto 70,9% 

responderam: com base, principalmente no conhecimento que os gestores 

adquiriram em sua trajetória profissional. 

c) Entre "Eficiência" e "Eficácia" o que sua empresa prioriza? (com um 

resultado bastante equilibrado, 50,9% responderam: ser eficaz, e 49,1% 

ser eficiente). 

d) Na sua visão, qual a maior dificuldade que as empresas enfrentam para 

fazer gestão com base em conhecimento científico? (Entre as quatro 

opções de respostas, a maioria, 41,8% responderam que a maior 

dificuldade é falta de interesse/engajamento da gestão com a realização de 

estudos e/ou emprego de metodologias científicas; 29,1% responderam 

falta de tempo para a realização de estudos e/ou emprego de metodologias 

de gestão; 18,2% falta de qualificação técnica/científica dos gestores e 

suas equipes, e por fim 10,9% falta de recursos financeiros para realizar 

estudos e/ou aplicar metodologias de gestão). 

e) Em se tratando de objetivos estratégicos e ações para obtenção destes 

objetivos, sua empresa: (45,5% possui objetivos estratégicos e um plano 

tático/operacional que utiliza diariamente; 21,8% possui objetivos 

estratégicos, mas não um plano tático/operacional para obtê-los, 14,5% 
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possui objetivos estratégicos e um plano tático/operacional para obtê-los, 

mas não o executa; 9,1% não possui nenhum tipo de planejamento 

estratégico; 9,1% possui objetivos genéricos, e um plano que não é técnico 

e nem aplicado no dia-a-dia). 

 
 
2 RESULTADOS 

 

Inicialmente, analisando os dados da pesquisa, um maior grupo de 

profissionais responderam que as empresas para qual trabalham possuem objetivos 

estratégicos e um plano tático/operacional que utiliza diariamente, informação que 

conflita com a segunda pergunta, onde 70,9% responderam que a gestão em sua 

empresa ocorre, na maioria do tempo, com base principalmente no conhecimento que 

os gestores adquiriram em sua trajetória profissional. O que nos faz concluir que as 

empresas fazem planejamento, organização, direção e controle, mas essa gestão é 

pautada muito mais pelas experiências dos gestores do que por métodos científicos. 

Entre eficácia, que significa atingir objetivos, e eficiência, que representa utilizar 

os recursos disponíveis da melhor maneira possível, o resultado final foi bastante 

equilibrado. Todavia, quando fazemos um recorte, selecionando apenas cargos de 

nível estratégico e tático, vemos que 65% responderam ser eficientes, e quando 

mudamos o filtro para cargos de nível operacional, temos um resultado contrário com 

60% respondendo ser eficazes. O que faz sentido, já que em nível estratégico e tático 

a preocupação com o melhor jeito de fazer está presente no cerne dos cargos, 

enquanto no nível operacional, o foco em cumprir as metas que lhes foram dirigidas é 

a prioridade. 

Em uma última análise feita a partir das respostas da entrevista, que envolve a 

pergunta: qual a maior dificuldade que as empresas enfrentam para fazer gestão com 

base em conhecimento científico? Onde, ao identificar que 41,8% responderam ser a 

falta de interesse/engajamento da gestão, e 29,1% responderam falta de tempo, o que 

nos permite formular a hipótese de que os gestores não possuem motivação suficiente 

para se engajar com aplicação de métodos e conhecimentos científicos, 

provavelmente porque a aplicação de métodos e conhecimentos científicos 
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demandam tempo que o mercado não dispõem aos gestores. No entanto, Morris 

(1998), afirma: 

[...] Provavelmente não existe fonte maior de ineficiência e desperdício de 
tempo e energia na vida empresarial que a distração decorrente da falta da 
verdade e do conhecimento concreto dos fatos e objetivos da organização. E 
assim, especulações e subjeções se disseminam interferindo nas emoções e 
raciocínios dos que se encontram desprovidos destes conhecimentos. 
(MORRIS, 1998, p. 33). 

 

Se a informação é importante para tomada de decisão, se o tempo para estudos 

científicos e aplicação de métodos é escasso, e se falta engajamento da gestão em 

aplicar métodos e conceitos científicos na administração, logo, precisamos de um 

conjunto de ações que seja composto por dados e informações, que funcione em 

tempo hábil, e que desperte interesse na gestão. 

Nesse sentido, nosso primeiro passo, para compilar um conjunto de ações para 

o desenvolvimento estratégico de negócios e carreiras é dividi-los em quatro fases 

coerentes com as quatro funções básicas da administração: Planejamento, 

organização, direção e controle. O segundo é tornar prático a aplicação de conceitos 

científicos, e terceiro, criar um vínculo de engajamento dos gestores com o as ações. 

A etapa Planejamento, fazendo uso dos conceito teóricos de Abraham Maslow, 

Leland Bradford, Elton Mayo, inicia-se com um evento fora do ambiente de trabalho, 

onde todos os gestores da companhia, além de terem um tempo dedicado à atividade 

de planejamento, devem vivenciar uma experiência agradável, não comum, e que 

desperte nestes gestores o comprometimento com a aplicação do que foi planejado. 

Nesta primeira etapa, é importante que especialistas no mercado, em gestão, 

e em pessoas estejam presentes ajudando a conduzir as atividades que devem ser 

compostas de três passos: 

1) Identificar o porquê da companhia existir, conforme explica Sinek (2018); 

2) Identificar, conforme sugere Blachard (2011), quais valores e atributos o 

negócio precisa, para ser o fornecedor preferido, o empregador preferido e 

o investimento preferido. Nesse passo, o modelo de inovação de valor 

proposto por Kim e Mauborgne (2005), auxíliam como ferramenta prática 

de construção da curva de valor. E, os gestores devem se optar entre: 

estratégias de competição e/ou estratégias de inovação. 
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3) Definir a partir do propósito e valores da companhia, quais ações deverão 

ser adotadas no tocante à organização das tarefas, estruturas, pessoas, 

ambiente e tecnologia. Aqui, o especialista e benchmarking são muito úteis. 

4) Definir métricas de monitoramento de cada processo crítico do negócio e 

estabelecer metas financeiras e não financeiras para tais processos, que 

serão monitoradas por um Balanced Scorecard. 

 

Já na etapa de organização, cabe aos gestores implantar o que foi definido na 

etapa de planejamento, considerando dois princípios fundamentais: a abordagem de 

Bradford sobre mudança e desenvolvimento organizacional, e as cinco disciplinas de 

Senge sobre organizações que aprendem. 

Na etapa de controle, etapa que envolve a maior parte das ações diárias dos 

gestores, é fundamental a digitalização dos registros e processamento de 

informações, seja por meio de um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) e 

ferramentas de BI (Business Inteligence), ou ainda por meio de outras ferramentas 

automáticas de processamento de dados. O Power BI da Microsoft apresenta-se como 

uma ótima ferramenta para construção e apresentação de dashboards. 

Na etapa de direção, as teorias de Mayo, Bradford e Senge, citados no item 1 

deste artigo, não só trazem conceitos científicos, mas bons métodos para se trabalhar 

a comunicação, ordem/instrução, motivação, coordenação e liderança. Vale destacar 

que as fases de controle e direção devem utilizar o BSC (Balanced Scorecard), como 

fonte de informações para tomada de decisão. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em resumo, podemos dizer que a entrevista realizada nos permite concluir que 

os gestores na maioria possuem planos e objetivos definidos, mas fazem isso com 

base em suas experiências e não com base em modelos científicos. Há uma inversão 

de foco entre o nível estratégico e tático e o operacional, no que diz respeito à busca 

por eficiência ou eficácia. E os gestores não possuem motivação suficiente para 

aplicar modelos científicos, muito provavelmente tal fato está relacionado com a 
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velocidade com que as coisas acontecem no dia-a-dia das empresas. 

Assim sendo, confirmam se nossa percepção enquanto consultores, de que 

empresas em sua maioria não utilizam a administração como ciência, e boa tarde das 

tomadas de decisões nestas empresas são realizadas com base nas experiências dos 

gestores, e pouco se faz uso de estudos científicos ou dos conceitos centrais das 

escolas da administração enquanto teoria científica, pelo menos não de forma 

consciente. 

Tanto a revisão bibliográfica, como as entrevistas realizadas, nos permitiram 

atingir os objetivos específicos desta pesquisa, contudo o objetivo principal desta 

pesquisa, foi obtido com ressalvas, visto que conceitualmente conseguimos 

identificar, citar e organizar um conjunto de ações para o desenvolvimento estratégico 

de negócios e carreiras, mas para que elas sejam de fato práticas, é preciso: aplicar 

e automatizar as ferramentas propostas em cada teoria citada, e internalizar os 

princípios destas teorias nos modelos mentais dos gestores. 

Estas duas necessidades, até identificamos como atendê-las através da 

pesquisa realizada, não conseguimos porém, demonstrar com maiores detalhes neste 

artigo pelo grande volume de informações inerentes, incluindo esquemas gráficos e 

planilhas. Fato que não só estimula a continuidade da pesquisa para demonstração 

das ferramentas compiladas, como nos permite concluir que mesmo organizadas para 

simplificar a aplicação dos conceitos da administração científica no dia-a-dia das 

organizações, as ferramentas e métodos são tantos que, associados à complexidade 

do mercado e dos negócios, explicam o fato dos gestores administrarem suas 

organizações, na maioria dos casos, por suas experiências e não pelos conceitos e 

métodos da administração científica. 

Nossa última observação, sobre o estudo das teorias da administração como 

ciência, é que ele nos faz compreender que as organizações se desenvolvem a partir 

das pessoas, e planejar e possibilitar o desenvolvimento de colaboradores e suas 

carreiras, passa a ser uma excelente estratégia no desenvolvimento do negócio. 
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