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ambiental	A	administração	científica	descobriu	que	a	eficiência	depende,	além	da	racionalização	do	trabalho,	condições	de	trabalho.	ENGY	.....	ã	â	€	â	€	seus	estudiosos,	as	características	da	organização	dependem	das	circunstâncias	ambientais	e	de	sua	tecnologia.	60	CLASSE	ATRORT	IDALBERTO	CHIAVENATO	Introdução	à	teoria	da	administração
geral	Capítulo	4	Objetivo,	ao	mesmo	tempo.	Separação	de	pagamento	por	tarefas	do	grupo	experimental.	A	administração	e	a	organização	devem	ser	tratadas	cientificamente	e	não	são	empiricamente.	73	5.1	Abordagem	Humanhonical	A	abordagem	humana	foi	um	movimento	de	reação	aos	princípios	da	administração	da	administração	da	pista.	216
12.4	Funções	do	administrador:	Planejando	Planos	Straton	(Corporate)	Planos	funcionais	(unidades	BLAG)	Planos	operacionais	(funcionais)	formulados	pela	alta	administração.	Implementação	da	linha	de	montagem	do	movimento	(1914)	59	Henry	Ford	e	sua	inovação	A	linha	de	montagem	materna	trouxe	como	benefícios:	ã	±	±	maior	velocidade	de
produção	de	Ib	ã	ã	±	melhor	qualidade	ã	ã	-	diminuir	os	custos	de	inventário	Ã	ã	ã	±	maior	Manufatura,	Manual	de	Produto	Manual	de	Produto	-	ADOBRADA	DA	CARRA	DE	TRABALHO	DE	8	HORAS/DIA	-	DUPATED	Os	salões	(aumenta	o	mercado	de	consumidores,	incluindo	seus	produtos)	-	sua	empresa	se	tornou	padrão.	1.	Estabelecimento	de
objetivos	entre	gerente	e	subordinado.	Aprimoramento	do	planejamento.	Suas	principais	características	são:	reafirmar	as	impressoras	das	impressoras	do	tc	o	Administração	de	Tais	sobre	os	Objetivos	e	Resultados	Organizacionais	-	Ecletismo	nos	Conceitos	20.2	Aspectos	comuns	para	os	neoclontianos,	rieht	dna	snoitazinagro	neewteb	noitcaretni	eht
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±	Normativas	144	9.4.1	Tipologia	etzioni	145	A	tipologia	tinizoni	enfatiza	os	sistemas	psicossociais	da	organização.	Aumento	6.	ï	±	Novas	empresas	devem	ser	leves,	áogy	x	pesada,	estrutura	hierárquica.	Criação	de	inovação.	Alguns	problemas	com	APO:	coerção	sobre	subordinados.	Durante	a	história	da	humanidade	sempre	houve	alguma	forma	de
administração.	A	importância	dos	objetivos:	1.Proopping	uma	orientação	comum	ou	propósito.	Intra-orientação	para	a	produção.	Pioneiros	e	empreendedores	deram	lugar	aos	organizadores,	usando	planejamento	e	controle.	Reação	normalizada	e	rotineira.	Point-APO:	Focando	no	futuro.	92	6.2	Motivação	Cada	necessidade	cria	um	estado	de	tensão	e
uma	predisposição.	O	indivíduo	encontrando	seu	grupo,	e	sendo	aceito	por	ele,	produz	mais.	206	12.1	Abordagem	Neocloniosa	A	abordagem	de	neoclonagem	trabalha	com	os	princípios	da	teoria	cliniosa,	atualizando-os	para	as	organizações	atuais.	8	1.2	Habilidades	do	administrador	O	sucesso	do	administrador	depende	de	sua	capacidade,	sua
capacidade	de	transformar	o	conhecimento	(informação)	em	ação,	resultando	no	desempenho	desejado.	A	aquisição	de	empresas	familiares,	criando	€	©	riosâ	€	TM	TM,	trouxe	a	necessidade	do	gerente	profissional.	Problemas	ambientais	de	rotina.	187	11.2	ORIGIOS	DA	TERCEIRA	CONTIGNAL	A	teoria	da	contingência	surgiu	de	várias	pesquisas
realizadas	na	organização	para	verificar	quais	modelos	estruturais	são	mais	eficazes	em	certos	tipos	de	empresas.	ï	±	Resultado:	organizações	e	organizações	mecânicas.	4.	Hierarquia	flexível.	Rotina	e	conservação.	85	5.3	Hawthorne	Experience	5.3.5	Conclusões	4.	150	9.5	Ambiente	Organizacional	Quanto	ao	ambiente	organizacional,	os
estruturalistas	criticam	o	estudo	dos	outrosPorque	eles	são	limitados	à	interação	entre	pessoas	e	entre	grupos.	Mostrando	30	trabalhos	distintos.	Mapeamento	ambiental.	Pensamento	sintético	de	mento	O	fenômeno	é	explicado	em	termos	do	papel	que	desempenha	no	sistema	maior.	r	Determine	as	atividades	Ã	`Grupo	-as	na	estrutura	lógica	Ã`
alocando	218	12.4	Administrador	3.	Para	ela,	as	pessoas	são	motivadas	pela	necessidade	de	reconhecimento	de	grupo.	117	7.4	Teoria	dos	dois	fatores	de	Herzberg	7.4.2	Fatores	motivacionais	ou	intrínsecos,	porque	estão	sob	o	controle	do	indivíduo.	Administração	de	rotina.	Estrutura	burocrática	com	base	na	divisão	do	trabalho.	Caso	contrário,	a
recepção	retorna	o	material	ao	fornecedor.	Interno	e	externo.	Aumentar	4.	Deve	ser	constante	nas	organizações.	O	desenvolvimento	de	teorias	relativas	à	administração	foi	muito	lento	até	o	século	XIX,	acelerando	desde	o	início	do	século	48	3.4.2	Superspecialização	dos	fatores	do	trabalhador	foi	visto	como	violadores	da	dignidade	humana	:.
Especialização	do	trabalho,	não	permitindo	o	aprendizado	do	todo	,.	atribuição	de	tarefas	simples,	fazendo	o	trabalhador	ter	movimentos	repetitivos.	Centralização	e	descentralização	e	refere	-se	à	alocação	de	autoridade	em	indivíduos,	quanto	à	tomada	de	decisões	unidização	unidize	unidade	de	comando	unidade	de	descentralização	de	supervisão
funcional	213	12.3	Princípios	básicos	da	organização	Vantagens	de	desvantagens	de	centralização	das	decisões	de	centralização	são	tomadas	por	indivíduos	com	visão	global	de	Os	tomadores	de	decisão	da	empresa	são	mais	experientes,	as	decisões	capacitadas	são	mais	consistentes	com	o	planejamento	executivo	estão	longe	dos	executivos	do	dia-a-
dia	que	têm	pouco	contato	com	os	funcionários	Caminho	de	Comunicação	Complexo	214	12.4	Funções	de	Administrador	Plan	Plan	Organize	Control	tnemegnarrA	latnemnorivnE	lanretxE	weN	:lanoitazinagrO	5.11	991	tnemnorivne	eht	ot	secnartne	tnemnorivnE	tnemnorivnE	tnemnorivne	lanoitarepo	yraidemretni	on	ni	metsys	lanoitutitsni-	non	eht	fo
seiradnuob	smrof	latnemnorivne	fo	noitartenep	lanoitazinagro	elbaruN	5.11	891	.snoitidnoc	lacitsitatS	.giF	:seirav	tnednepedretni	xis	fo	weiv	fo	tniop	eht	morf	noitazinagro	eht	fo	noitartsinimda	eht	seiduts	AGT	ehT	.A.G.T	5.1	31	egdelwonk	fo	noitanimessid	egdelwonk	fo	ecneirepxe	egdelwonk	eht	fo	noitamrof	noitartsinimda	fo	seiroeht	eht	:egdelwonk
evitartsinimdA	4.1	21	.enil	ylbmessa	eht	fo	tpecnoc	eht	rof	elbisnopser	osla	saw	noitazidradnats	eht	,noitarepO	eht	fo	noitazilaiceps	eht	htiw	gnolA	.ytirohtua	dezilartneC	.maet	ruoy	tcudnoc	ot	woh	ro	tnemtraped	eht	eganam	ot	woh	tuoba	saedi	tsethgils	eht	evah	ton	seod	olecraM	±Â	¯Ã	.ycneiciffeni	dna	yzal	:tsivitca	s'naM	.01	771	noitamrofni	s	£Ã
ssecca	edur	±Â	¯Ã	)bew	dlrow	ediw(	wwW	)tnemeganaM	pihsnoitaleR	remotsuC(	MRC	:stuptuo	eht	fo	noitargetnI	±Â	¯Ã	)tnemeganaM	niahC	ylppuS(	MCS	:stupnI	eht	fo	noitargetnI	±Â	¯Ã	)tnemeganaM	ecruoseR	esirpretnE	PRE(	PRE(	PRE	:noitargetnI	metsyS	lanretnI	±Â	¯Ã	sremotsuc	,sehcnarb	,sreilppuS	±Â	¯Ã	¯Ã	ssenisuB	noitargetnI
noitartsinimda	eht	ni	noitamrofni	ehT	2.2.01	671	selif	detcennocretni	htiw	esabatad	±Â	¯Ã	:)smetsys	noitamrofni	tnemeganam(	sehcnarb	gis	neewteb	ytimixorp	retaerg	:ytivitcennoc	±Â	¯Ã	emit	dna	ecaps	eht	fo	noisserpmoC	±Â	¯Ã	:TI	NOITAZITOBOR	±Â	¯Ã	lortnoC	citamotuA	dna	suounitnoC	ssecorP	±Â	¯Ã	o	£Â	noitazinacemartlU	±Â	¯Ã
:noitartsinimdA	noitamotuA	no	noitamrofnI	ehT	2.2.01	571	ssenisuB-E	±Â	¯Ã	ssenisuB	noitargetnI	±Â	¯Ã	GIS	±Â	:o	£Â	ÃS	dlrow	lanoitazinagro	eht	ni	smonrebyc	fo	secneuqesnoc	niam	ehT	erawtfoS	xelpmoC	x	elbaR	namuH	:lairtsudnI	.5	esaercnI	.1	nalP	:snoitcnuF	rotartsinimdA	4.21	512	Componente	robusto.	Agora	lida	com	uma	equipe	de	30
funcionários.	Trabalho	em	equipe.	Marcelo	agora	ocupa	uma	posição	executiva	e	sua	capacidade	de	gerenciar.	Isolamento	do	grupo	experimental	na	sala	de	teste.	Gilbreth	descobriu	que	o	trabalho	poderia	ser	reduzido	(decomposto)	a	movimentos	elementares,	definindo	os	movimentos	necessários	para	a	execução	da	tarefa.	Ã	â	±	o	que	é	teoria?	Os
indicadores	de	desempenho	foram	mantidos	157	10.1.1	Processo	de	decisão	A	teoria	matemática	desloca	o	processo	na	ação	da	decisão	na	decisão	que	precede	a	ação.	5.	Quando	os	recursos	são	escassos,	eles	ajudam	a	orientar	e	prever	sua	distribuição	cuidadosa.	78	5.3	Experiência	em	Hawthorne	5.3.2	Objetivo	da	segunda	fase:	determinar	o	efeito
da	mudança	nas	condições	de	trabalho	na	eficiência	produtiva.	37	3.3.1	Aviso	de	trabalho	e	estudo	de	tempos	e	movimentos	do	padrão	£	€	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	â	€	Â	£	£	a	execução	de	tarefas,	é	possível:	ã	racionalizar	o	trabalho,	ã	ã	±	elimina	o	desperdício,	controlam	a	produtividade	de	todas	as	opera.	O	fenômeno	é	explicado	por	seu	efeito,	pelo	que	produz.
Lã	do	sistema	fechado.	Informações	de	provisão,	subos	que	minimizam	o	risco	de	decisões,	por	meio	de	modelos	estatísticos:	manobras	de	sentes	temporais,	simulação	de	cenário,	dados.	A	sua	maneira	de	lã,	matemática	e	quantitativa	deve	ser	substituída	por	uma	maneira	abrangente,	flexível,	psicológica	e	humana.	Ã	ã	±	busca	a	redução	dos	resíduos
e	a	redução	de	falhas.	Objetivo:	Verificar	se	as	fantasias	da	obra	do	trabalho	serão	influenciadas	na	eficiência	dos	trabalhadores.	2.	OBJETIVOS	TETÉTICOS:	Objetivos	departamentais.	Revolução	Industrial	Revolução	e	Ferro	e	Ferro	ã	±	1860	Ã	£	1914:	2a.	Centralização	9.	Execução	de	rotinas	e	procedimentos.	Recompensas	e	sanações	sociais	4.	Isso
é	chamado	de	interações	abertas	do	sistema.	taht	tcaf	eht	citsiretcarahc	niam	sa	stneserP	.tirem	yb	ton	dna	,ycneiciffe	gnivorpmi	rof	deulav	era	tnemnorivnE	cinaF	eht	fo	tnemevorpmI	dna	trofmoC	etarepO	gnitarepO	eht	morf	gniyl	¬â	¬â	Ã	¬â	¢Ã	?.A.G.T	si	tahW	4	42	£Ã	10	:segaP	noitartsinimdA	fo	yroehT	lareneG	o	£Â	¬â	¢Ã	I	traP	otanevaihC
otrebladI	:gnidaeR	sevitcepsrep	sti	dna	noitartsinimdA	.ecnadiug	,gniniart	,noitceles	lennosrep	:krow	ot	noitatpada	rekrow	dna	krow	fo	frawd	±Â	¯Ã	.O	sserp	eht	evah	ton	did	ti	sa	,moor	tset	eht	ni	krow	ot	dekil	puorg	noitavresbo	eht	fo	sevitarepO	±Â	¯Ã	:snoisulcnoC	/	stluseR	esahP	dnoceS	2.3.5	enrohtwaH	ni	ecneirepxE	3.5	08	esaercnI	.setanidrobus
dna	sreganam	eht	fo	evitca	noitapicitraP.6	.5	noitazinagro	fo	sepyt	tnereffiD	.dlrow	eht	ni	segnahc	tnatsnoc	eht	evivrus	ot	deretsinimda	eb	ot	deen	snoitazinagrO	¬â	Ã	61	RETPAHC	NOITARTSINIMDA	FO	YROEHT	LARENEG	O	NOITCUDORTNI	OTANEVAIHC	OTREBLADI	ELTTIL	LLIW	381	.TI	no	tnedneped	ylgnisaercni	era	seinapmoc	hcaorppa
cimetsys	ehT	ECNARAEPPA	CITNORC	4.01	281	.deretnuocne	smelborp	eht	ot	)tnemerusaeM	dna	noitavresbO(	ecneicS	fo	rehtoM	fo	noitacilppA	:emaN	nigirO	cifitneicS	noitartsinimdA	2.3	23	krow	daol	enil	ylbmessa	ssaM	o	noitcudorP	rekrow	eht	fo	noitazilaicepS	ROF	SEITRAP	EHT	OT	HCAORPPA	NOITARTSINIMDA	FO	STNEMELE	EHT	ROF
NOISNETTA	YNAPMOC	EHT	FO	YCNEICIFFE	ESAERCNI	ERUTCURTS	EHT	NI	ERUTCURTS	EHT	NI	ESAHPPU	HCAORPPA	KROW	FO	KROW	KROW	NOITARTSINIMDA	CISSALC	hcaorppA	lasolC	hcaorppA	cissalC	1.3	13	erutpur	ssecorp	lanasitra	fo	ecnetepmoc	dna	ycneiciffe	eht	esaercni	ot	deen	ehT	±Â	¯Ã	.denodnaba	eb	dluoc	taht	slaog	fo	deggur
noitucesreP	.egdelwonk	yb	detucexe	As	empresas	como	sistema	aberto,	ou	seja,	as	organizações	de	uma	interação	entre	si	e	com	o	meio	ambiente.	Iniciativa	descentralizada	em	subordinados.	35	3.3	O	trabalho	racional	dos	aspectos	fundamentais	do	trabalho	da	ORT	1.	163	10.1.2	Pesquisa	operacional	4.	6.	PREDOMNIUM	das	interações	verticais.
Paralelamente	ao	trabalho	do	trabalho,	o	estudo	dos	tempos	foi	realizado.	Ê	precisa	do	envolvimento	das	pessoas.	Cerca	de	14	itens	da	fonte	da	mãe	tiveram	que	ser	verificados.	É	o	relacionamento	entre	as	pessoas.	2	por	3,75	AVG	Classificação	-	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	ã	€	2	edições	de	desempenho	humano	em	empresas:	como	desenhar	posições	e	avaliar
o	desempenho	para	alcançar	resultados	por	4,67	AVG	Classificação	‚â	€	3	€	Ratings	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	2	Edições	Coaching	&	Mentoring	por	4,33	AVG	Classificação	Â	‚â	€	â	€	â	€	ã	€	2	€	2	€	2	Administração	de	edições	-	Processo	administrativo	realmente	gostei	de	classificação	de	4.00	AVG	-	3	taxas	-	Publicado	em	2001	Innovacianes	de	la
Administrative,	Los	Nueves,	Los	Nueves	Paradigms.	Ã	ã	»±	SALONS	ã	â	Â	BENIFICAÇÕES`	ã	±	Tipos	de	supervisão,	condições	e	trabalho	ambiental,	±	±	políticas	da	empresa,	clima	de	relacionamento	entre	funcionários	e	companhia.	127	8.	compreende	os	processos	e	sistemas	de	transformação	de	informações	para	resultados	concretos.	Leitura	da
teoria	estruturalista:	Idalberto	Chiavenato	Capítulo	12	ã	â	å	Å	Å	“theraã	£	oteraã`	`.	Tipologia	unidimensional,	com	base	em	tipos	de	controle.	Remuneração	do	pessoal	8.	Morphogã	â	£	ªnese	180	10.3.1	Organizações	como	sistema	aberto	1.	Estabilidade	do	pessoal	13.	As	baleias	estatísticas	e	a	probabilidade	de	chamada:	ã	ã	ã	±	a	aplicação	mais
conhecida	na	administração	de	estatística	e	probabilidade	está	em	controle	de	qualidade.	Funções	das	organizações,	conceito	de	administração,	uso	da	hierarquia	e	design	de	seus	PAPs:	Unidade	de	comando	da	Autoridade	e	Diabolina	da	Cadeia	Escalar.	8.Namphase	nas	regras	e	procedimentos	Homeostase	5.	ênfase	em	"como".	Quando	o	material
chegou	à	recepção,	o	oficial	preencheu	uma	forma	do	material	e	enviou	ao	DCP.	Com	essa	política,	Taylor	procurou	agradar	empreendedores	e	trabalhadores.	191	11.2	Origens	da	teoria	da	pesquisa	de	contingência	de	Joan	Woodward.	Objetivo	de	avaliar	se	as	práticas	administrativas	estavam	relacionadas	ao	sucesso	dos	negócios.	146	9.4.2	Blau	e
Scott	Tipologia	Para	autores,	as	organizações	são	inseridas	em	comunidades,	relacionadas	a	outras	organizações	e	clientes.	Reflita	um	estilo	de	gerenciamento	rígido	e	autocrático,	onde	as	pessoas	trabalham	dentro	de	padrões	planejados	e	são	vistos	como	meros	recursos.	Taylor	teve	uma	forte	influência	na	vida	do	século	XX,	dada	a	sua	pioneira.
Abordagem	fechada	do	sistema.	Novos	problemas	ambientais.	É	como	o	indivíduo	se	sente	em	relação	à	sua	empresa.	Grupos	informais.	A	Visão	da	Nova	Companhia	como	uma	organização	social	informal,	ao	contrário	da	visão	formal	da	abordagem	clássica.	Teoria	dos	gráficos	:.	É	baseado	em	redes	e	diagramas	de	seta.	Obediência	às	normas	e	não
superior.	Enfatiza	pessoas	e	grupos	sociais.	77	5.3	Experiência	em	Hawthorne	5.3.1	Objetivo	da	primeira	fase:	conhecer	o	efeito	da	iluminação	na	renda	dos	trabalhadores.	.	Não	considera	possíveis	influências	externas	que	a	empresa	possa	receber.	O	repertório	foi	substituído	pelo	computador.	Organizações	como	sistemas	abertos	e	fechados
simultaneamente	204	Próxima	classe	Idalberto	Chiavenato	Introdução	à	Teoria	Geral	da	Administração	Capítulo	16	"Teoria	da	Contencência".	Ênfase	no	excesso	de	escritórios	de	requisitos	Divisão	de	regulamentos	e	regulamentos	da	hierarquia	de	trabalhos	Formalização	de	comunicações	Seleção	e	promoção	da	impessoação	de	pessoal	Rigidez	135
8.8	Avaliação	crítica	1.	Aumente	noitazinagro	eht	dna	hcruhC	cilohtaC	eht	fo	serutcurts	lacihcrareih	dna	digir	eht	morf	ecneulfni	sevieceR	31	retpahC	retpahC	otanevaihC	otrebladI	:gnidaeR	yroehT	laroivaheB	.deilppa	erew	snoitidnoc	gnikrow	lausu	ot	detcejbus	syawla	puorg	lortnoC	±Â	¯Ã	yduts	rof	snoitidnoc	detaitnereffid	,puorG	latnemirepxE
puorg	noitavresbO	±Â	¯Ã	:spuorg	gnikrow	owt	nesohC	.snoitulos	dezidradnats	yb	devloser	ton	si	tI	.smron	eht	htiw	tnemeerga	si	ereht	esuaceb	detpecca	si	sredro	eht	,seinapmoc	egral	selur	lanosrepmi	citarcuaerub	ro	lanoitar	,lagel	a	ton	si	tsomtu	si	evitceffa	ehT	ecived	eht	ni	esab	sisab	lanoitar	tuohtiw	roirepus	eht	fo	ytilanosrep	eht	ot	eud	sredro
eht	detpecca	spuorg	yranoitulover	eht	fo	scitamsirahc	yrartibra	era	sredro	era	sredro	lanosrep	ro	ecnatirehni	yb	dettimsnart	lanoitar	ton	si	tI	.smom	dna	sloot	fo	ecnamrofrep	±Â	¯Ã	,lairetam	eht	fo	tnemegnarra	±Â	¯Ã	,ydob	eht	fo	esu	±Â	¯Ã	:ymonoce	tnemevom	fo	selpicnirp	eht	detaerc	gnieb	,eugitaf	ecuder	ot	yrassecen	saw	tI	.detalupits	eht	ni	sdnuf
fo	esu	sekam	noitarepo	niatrec	a	hcihw	htiw	ycneuqerf	eht	ot	srefer	tI	.sruenerpertne	dna	sreenoip	noitazinagro	lanoitazinagro	yratilim	dna	hcruhC	cilahtaC	srehposolihp	:fo	noitubirtnoc	eht	fo	tluser	eht	si	siht	taht	yas	nac	ew	,eroferehT	.sevitcejbo	latnemtraped	niav	eht	neewteb	gnisretnI.3	.emit	gnikrow	eht	decudorp	taht	snoitarepo	eht	rof	drawa
eht	detaerc	osla	saw	tI	.elpoep	tsurT	.nam	nam-	oce	fo	tpecnoc	eht	si	sevitnecni	yralas	rof	sisab	ehT	sucimonocE	omoH	6.3.3	24	.noitamrofni	dna	atad	fo	esu	eht	hguorht	,evitcejbo	na	eveihca	ot	ytivitca	na	gnimrof	rof	elbisnopser	si	tI	.4	noitazilaiceps	dna	noisivid	kroW	.yroeht	¬â	¢ÃY	dna	¬â	x	¬â	si	sreffo	yroehT	laroivaheB	taht	selyts	noitartsinimda
eht	fo	enO	.ecnenamrep	dna	ytilibats	:tnemnorivne	lev¡ÃtsE	.elpoep	fo	noitavitom	Não	considerou	as	outras	áreas	da	organização,	como	finanças,	comerciais,	nem	outras	funções	administrativas.	Ã	precisam	de	organizações	modernas	para	sobreviver	às	turbulências	do	mercado.	107	7.1	A	teoria	comportamental	predomina	no	candidato	nos	indivíduos,
mas	dentro	de	um	contexto	organizacional.	Determinação	do	movimento	do	tempo	da	execução	de	uma	tarefa,	o	tempo	adicional	do	tempo,	resulta	no	padrão	ã	€	¢	â	€	¢	A	remuneração	baseada	no	tempo	de	trabalho	foi	substituída	pela	remuneração	com	base	na	produção.	Páginas	323	Â	£	368.	Tinha	a	integração	vertical	de	empresas:	organizações
comprando	seus	fornecedores	e	distribuidores.	A	teoria	é	um	conjunto	de	declarações,	ou	regras,	feitas	para	registrar	o	que	é	percebido	como	realidade.	76	5.3	A	experiência	em	Hawthorne	Fan	of	the	American	Company	of	Telefan	Equipment	and	Components,	Western	Electric	Company.	A	tipologia	de	Blau	e	Scott	é	baseada	nos	benéficos	da
organização.	Um	observador	(e	nenhum	supervisor)	foi	colocado	dentro	da	sala	e	um	entrevistador	do	lado	de	fora	da	sala	que	entrevistou	o	grupo	experimental.	225	O	processo	participativo	e	democrático	do	gerente	subordinado	do	gerente	subordinado	Objetivos	de	desempenho	conjunto	Gerente	Individual:	Forneça	suporte,	direção	e	recursos
Subordinados	individuais:	executar	tarefas	e	alcançar	objetivos	de	avaliação	conjunta	da	consecução	dos	objetivos	e	reciclagem	do	processo	de	APO	226	o	contendo	Ciclo	de	apoio	aos	objetivos	globais	da	Companhia	Elaboração	da	Fixão	do	Planejamento	de	Straton	A	avaliação	dos	objetivos	departamentais	dos	resultados	da	elaboração	do	plano	de
departamento	Tamático	dos	Planos	do	Plano	Tax	na	Execução	dos	Planos	Operacionais	dos	Planos	227	Para	Objetivos	de	Importância:	1	.	Eles	propõem	uma	diretriz	ou	propósito	comum.	E	não	mais	às	17:00.	38	3.3.2	fadiga	humana	estudos	(estatística	e	não-fisiológica)	de	movimentos,	identificaram	os	efeitos	negativos	da	fadiga	na	produção:	.
Diminuição	da	produção,	.	Queda	na	qualidade	do	trabalho,	.	Perda	de	tempo.	Doenças	e	acidentes.	5.	Sistema	de	controle	rígido.	O	DCP	precisava	conciliar	três	documentos:	o	PC,	o	recibo	e	a	factura.	Diferenciação:	divisão	do	trabalho	entre	departamentos	Integração:	todos	os	departamentos	visam	alcançar	o	objetivo	organizacional.	Condições	de
trabalho	ambientais	8.	Havia	um	supervisor	para	cada	área	de	especialização	do	trabalhador.	Conservantismo	da	burocracia.	130	8.3	Tipos	de	Sociedades	e	Autoridades	Tipos	de	Sociedade	/	Autoridade	Características	da	Autoridade	Tradicional	Clube	de	Patriarca,	família	Ordens	para	o	respeito	ao	superior	são	aceitos.	Revolução	Industrial	s
Substituição	de	ferro	por	aço	s	Vapor	por	eletricidade	s	Desenvolvimento	de	máquinas	automáticas	Especialização	do	trabalhador	domínio	da	indústria	crescente	por	ciência	ciência	Transformações	em	transporte	e	comunicação	s	Novas	formas	de	organização	capitalista	de	expansão	da	industrialização	25	2.4	Revolução	Industrial	A	organização	e	a
empresa	moderna	nasceram	com	a	Revolução	Industrial	graças:	sàsà	estruturasà	ruptura	das	estruturas	corporativas	da	Idade	Média	sa	tecnológica	ao	avanço	tecnológico	e	sua	aplicação	à	produção	Com	a	nova	tecnologia	dos	processos	de	produção,	a	gestão	e	gestão	das	empresas	tornou-se	a	maior	preocupação	dos	proprietários.	Tempo	de
conclusão	do	trabalho	notavelmente	diminuiu.	Dados	repetitivos.	Estas	orientações	são	consideradas	importantes	nas	empresas	de	hoje	e	são	implementadas	por	estas.	Experiência	em	Hawthorne	5.3.2	Estágio	Estágio	Estágio	Estágios	de	experiência	1.	Unidade	de	direção	6.	3.oN	ed	noitacilppa	lareneg	rof	sdradnats	fo	noitpircserP	ed	sehcaorppa
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69	4.7	Aplicação	atual,	apesar	de	suas	críticas,	muitos	dos	princípios	desenhados	pela	Escola	de	Teoria	Clássica	ainda	são	aplicados	hoje,	apesar	de	sofrer	alguma	alteração.	Estabelecer	capacidade	de	produção	em	condições	normais	=	2.400	unid.	Ordem	de	autocracia	e	imposição	e	excesso	de	disciplina	de	papelada.	Intervalos	de	5	minutos	da
manhã	e	à	tarde.	Visão	conservante.	Padronização	de	proposições	em	relação	ao	comportamento	individual.	20.	Os	princípios	dos	filósofos	do	método	de	descarte	de	dúvida	não	aceitam	como	verdade,	até	que	você	tenha	evidências	de	que	isso	é	verdade.	Introdução	à	teoria	geral	da	administração.	Ênfase	no	meio	ambiente	3.	Tecnologia	e
administração	de	abordagem	sistêmica:	teoria	cibernética	Matemática	da	teoria	dos	sistemas	administrativos	156	10.1	A	matemática	da	matemática	deu	muitas	contribuições	à	administração	por	meio	de	seus	modelos.	Taylor	viu	a	necessidade	de	substituir	os	métodos	rudimentares	por	métodos	científicos,	racionalizando	o	trabalho.	Controle	nas
áreas	operacionais	Consumo	de	recursos	Desempenho	de	atividades	e	máquinas	221	12.4	Funções	do	administrador:	Controle	Metas	de	execução	do	processo	Resultados	de	desempenho	Comparando	os	padrões	iguais	Sistema	de	controle	de	alimentação	mais	alto	222	12.4	Funções	do	administrador:	Controle	maior	resultado	acima	do	planejado	pode
ser	dado	recompensas	pode	ser	aumentado	o	objetivo	planejado	O	resultado	igual	é	igual	ao	planejado	pode	ser	dado	recompensa	pode	ser	mantido.	O	resultado	mais	baixo	planejado	abaixo	do	planejado	deve	ser	tomado	uma	ação	corretiva	pode	ser	reduzida	a	comparação	de	metas	planejadas	do	resultado	em	relação	ao	planejado:	223	13.
Abordagem	descritiva	e	explicativa	.	Aprovação	de	objetivos	incompatíveis.	Ambiente	instável:	instabilidade	e	variação.	Análise	do	trabalho	e	estudo	de	tempos	e	movimentos,	2.	foi	mantido	em	.)	EDRAT	+	£	£	£	£	ã	.9?	,	Sanamuh	saicn	sempre	triste	otnemivnessed	od	£	â	€	nt	SAMAM	SATUM	SATUM	SATUMAM	SATUMOM	SATUMOM	SATUMOM
SATUMOMAMAMAMAMAMAMA	-SATAMAMAMAMA	-SAMAMAMATAMA	-SAMAMAMATAMA	-SAMAM	Saserpme	saserpme	odazinagrose	me	sal-¡¡¡cifissalc	metimrep	euq	sacitsounecarac	samugla	matneserpa	venda	Od	od	oiponcnirp.	SoirounePo	saqueou	£	¢	A	.Se'TTTSEGUS	SAUS	RIVUO,	SOIRâConnocNUf	Sotnemitnes	E	Seduta	Sa	Regenoc:
Ovitejbo.	Acif'tneic	o	£	§artsinimda	atnauqne.	Azinagro	ed	ocitâcon	€	¢	11	Olutâminpac	otanevaihc	otrebladi:	Arutiel	Ocitâude	¡Onti	Oldom	Â	€	¢	ATSLEUTURTSE	MEGADROBA	.ADIRESNI	ÂTSE	EUQ	ETEIBMA	O	MOC	EGARETNI	EUQ	AMETSIS	da	Administração	são	conhecimentos	organizados,	produzidos	pelas	experiências	práticas	das
organizações.	Autoridade	(linha)	e	responsabilidade	3.	Na	virada	do	século	XX,	grandes	corporações	sucumbiram.	Níveis	Organizacionais:	Funcional	Operacional	Estratégica	:	Organizacional	Estruturas:	Por	produto	Por	U.N	Regional.	Por	esta	razão,	eles	também	são	chamados	fatores	insatisfatórios.	114	7.4	Teoria	dos	dois	Fatores	de	Herzberg
Frederick	Herzberg,	americano,	identificou	dois	fatores	que	orientam	o	comportamento	humano	em	uma	situação	de	trabalho:	.	Fatores	higiênicos	–	ou	extrínsecos,	fatores	motivacionais	–	ou	intrínsecos.	Controlo	“O	controle	destina-se	a	manter	um	sistema	na	direção	de	um	objetivo,	baseado	em	informações	contínuas	sobre	as	atividades.”	220	12.4
Funções	de	administrador:	Controle	de	controle	aplica-se	a	toda	a	organização.	Como	a	administração	enfrenta	novas	situações,	as	teorias	administrativas	precisam	adaptar	suas	abordagens	para	continuar	a	aplicar.	Escalada	em	cadeia	10.	45	3.3.9	Supervisão	funcional	Mesmo	com	a	racionalização	do	trabalho,	a	supervisão	foi	necessária	para	Taylor
acreditar:	.	no	vadiage	dos	trabalhadores,	.	não	a	capacidade	de	pensar	dos	trabalhadores.	Certeza	Previsibilidade	Decisões	de	rotina	Agendado:	Dados	apropriados.	Descobriu-se	que	os	trabalhadores	apresentaram	uma	uniformidade	de	sentimentos	e	solidariedade	entre	si.	Logo	depois,	o	fornecedor	enviou	a	DCP	a	fatura.	64.	As	funções	da
Organização	e	do	conceito	de	Administração	Em	Teoria	Clássica,	o	conceito	de	divisão	do	trabalho	não	estava	preocupado	com	a	fragmentação	do	trabalho	do	trabalhador,	mas	com	a	divisão	dos	órgãos	que	compõem	a	organização.	Limitação	do	campo	de	aplicação	6.	Maslow	(1908-1970)	categorizou	as	necessidades	humanas	em	uma	hierarquia	de
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Predictability	Predictability	de	consequências	comportamentais	Diminuição	de	disfunções	da	maior	ineficiência	burocrática	134	8.7	Graus	de	burocracia	da	burocracia:	burocratização	excessiva:	falta	de	especialização,	bagunça,	confusão	de	autoridade	liberdade	excessiva	de	documentos,	informalidade	nas	pessoas	nas	pessoas	que	patrocinam	a
superestrialização,	hiper-responsabilidade	superior	autoridade.	ï	±	Quais	seriam	as	teorias	da	administração?	Traz	um	novo	conceito	das	teorias	da	administração:	ï	±	transferências	para	as	tarefas	e	a	estrutura	da	abordagem	de	pista	para	prioridade	com	as	pessoas	e	grupos	sociais.	115	7.4	Teoria	dos	dois	fatores	de	HERZBERG	7.4.1	Higion	ou
fatores	extronsicos,	como	está	localizado	no	ambiente	que	envolve	os	indivíduos	na	organização.	65	4.3	Funções	da	Organização	e	o	conceito	de	empresa	de	administração	Funções	Funções	Funções	Funções	Funções	Tance	Funções	Contenção	Funções	Coordenadas	funções	administrativas	de	controle	66	4.4	Princípios	da	administração	para	Fayol,	as
leis	ou	prickers	da	administração	são:	1.	3.	Servir	como	uma	base	para	avaliar	os	planos	e	evitar	erros.	É	desta	escola	que	começa	a	luta	pela	produtividade	e	os	estudos	de	administração	começam.	6	1.1	Definindo	administração	â	€	œ	A	tarefa	de	administração	tornou-se	interpretar	os	objetivos	propostos	pela	organização	e	transformá-los	em	ação
organizacional	através	de	panement,	Organização,	direção	e	controle	de	todos	os	esforços	realizados	em	todos	e	em	todos	os	notáveis	(...).	Marcelo	(p.09)	ï	±	Marcelo	Gonã§alvese	foi	promovido	a	New	Products	Department	Manager	.	Sempre	trabalhou	com	coisas	concretas	e	medidas	exatas.	.	Organização	“alto”	ou	“selecionado”	5.	Abordagem
sistêmica	da	administração	Leitura:	Idalberto	Chiavenato	Capítulos	15	a	17	Páginas:	409	a	496	153	10.	Hierarquia	do	objectivo:	1.	Objetivos	estratégicos:	objetivos	organizacionais	e	globais.	Cada	trabalhador	começou	a	se	especializar	na	execução	de	sua	tarefa.	131	8.4	Características	da	Burocracia	Burocracia	é	baseado	em:	1.	2.	O	caráter	formal	da
comunicação	3.	Divisão	de	Trabalho	4.	Impersonalidade	no	relacionamento	5.	Hierarquização	da	autoridade	e	procedimentos	6.Rotinas	7.	Competência	técnica	e	mérito	8.	Especialização	e	profissionalização	9.	Predictability	Consequências	preditivas:	Predictabilidade	do	comportamento	humano	Normalização	do	desempenho	dos	funcionários	Objetivo:
Eficiência	máxima	da	organização	E	onde	está	a	organização	informal?	Preocupação	interna	com	a	organização.	Capítulo	6	"De	acordo	com	a	Teoria	das	Relações	Humanas"	120	7.4	Teoria	dos	dois	Fatores	de	Herzberg	7.4.3	Enriquecimento	de	cargos	enriquecimento	de	trabalho	horizontal	Direitos	básicos	Outras	Atribuições	Incorporadas	Direitos
básicos	enriquecimento	de	trabalho	vertical	Adição	de	outras	atribuições	mais	complexas	121	7.5	Estilos	de	gestão	As	organizações	são	administradas	de	acordo	com	certas	teorias	administrativas.	Páginas:	254	a	286	128	8.1	Abordagem	estrutural	Emergiu	como	uma	reação	às	práticas	administrativas	injustas	causadas	pela	Revolução	Industrial.	Qual
é	a	importância	do	estudo	TGA?	190	11.2	Origins	of	the	Theory	of	Contingency	Research	of	Lawrence	and	Lorsch	.	Análise	entre	a	organização	e	o	ambiente.	113	7.3	Hierarquia	das	necessidades	de	Maslow	Embora	a	pesquisa	não	confirme	cientificamente	a	teoria	de	Maslow,	a	hierarquia	deEle	ainda	é	aceito	e	serve	como	base	para	a	orientação	do
administrador	na	organização.	Excesso	formalismo	da	burocracia.	Partes	do	mundo	maiores	e	feitas	de	sistemas	de	peças	menores	dentro	de	sistemas	3.	O	intercâmbio	de	informações	entre	os	trabalhadores	e	entre	estes	e	os	supervisores,	em	relação	às	questões	organizacionais,	promoveu	um	ambiente	de	maior	cooperação	que	os	Operates,	com
melhor	desempenho	das	atividades.	Salário	&	Materiais,	Social	&	Symbernical	Recompensas.	Regresse	ao	Saãda	ã	s	17:00	horas.	Ambiente	Geral:	Comunto	Todas	as	Organizações	Ambiente	Geral:	Comum	ã	Todas	as	Organizações	Ambiente	de	Tarefa:	ORGANIZAÇÃO	Pós-ORGANIZAÇÃO	Ambiente	de	tarefa:	Pós	ORGANIZAÇÃO	193	11.3	Ambiente
Empresa	Clientes	Ambiente	de	Entidades	Reguladoras	de	Tarefa	Competitiva	Condições	Gerais	de	Tecnologia	do	Ambiente	Condições	Jurídicas	Condições	Culturais	CONDIÇÕES	ECOLAGIC	CONDIÇÕES	ECONANIC	CONDIÇÕES	Dinâmicas,	estabilizadas	ou	desconhecidas.	Primies	da	administração:	História	Fundo	da	Administração	de	Leitura:
Idalberto	Chiavenato	parte	II	A	história	da	administração	é	recente,	tendo	pouco	mais	de	100	anos.	Os	aspectos	subjetivos	foram	desprezados.	Com	isso,	o	mesmo	trabalho	foi	feito	de	maneiras	diferentes,	com	o	uso	de	diferentes	ferramentas.	58	Henry	Ford	e	a	linha	de	Montagem	Operacional,	acabam	até	terminar	seu	serviço	em	um	carro,	teve	que
andar	o	próximo.	ï	±	estudou	as	características	que	as	empresas	devem	ter	de	enfrentar	as	mudanças	do	ambiente.	Desenvolvido	por	Elton	Mayo,	de	sua	experiência	em	Hawthorne.	56	Henry	Ford	e	o	modelo	T	57	Henry	Ford	e	a	linha	de	uso	no	innio,	Ford	trabalhou	assim(1908).	O	trabalhador	especializado	em	sua	função,	mas	teve	que	"run"	a
fábrica	para	buscar	as	peças	em	estoque	e	trazer	para	sua	estação	de	trabalho.	173	10.2.1	Cibernética:	Sistemas	Sistemas	Entradas	no	sistema	Saídas	(saídas)	Informações	Decisão	Decisão	Feedback	Back	negativo	Homeostase	Balanço	semelhante	+	Caixa	preta	174	10.2.2	O	computador	na	administração	Cyber	marca	o	início	da	era	da	eletrônica	nas
organizações.	Ele	tem	sua	origem	na	oposição	da	teoria	das	relações	humanas	contra	os	pontos	tratados	pela	abordagem	clássica.	Avaliação	mais	objetiva	dos	resultados.	Recompensas	e	sanções	sociais.	Trabalhadores	que	tinham	baixas	taxas	de	produtividade	perderam	o	respeito	pelos	colegas.	122.6	Teoria	X	e	Teoria	Y	criada	por	McGregor,
compara	dois	estilos	opostos	de	gerenciamento	:.	Teoria	X	-	Baseada	na	teoria	tradicional,	mecanicista.	Teoria	Y	-	baseada	em	concepções	sobre	o	comportamento	humano.	O	administrador	não	é	analisado	apenas	por	seu	modo	de	atuação	ou	sua	personalidade.	Preocupação	externa	com	o	meio	ambiente.	Aumente	8.	147	9.4.2	Beneficiários	da
Organização	da	Tipologia	de	Blau	e	Scott:	S	os	próprios	membros	da	organização	são	os	proprietários,	acionistas	dos	clientes	da	organização,	os	tipos	públicos	gerais	de	organizações:	s	de	beneficiários	mútuos	de	interesses	comerciais	Serviço	dos	Serviços	de	Serviços	Estado	de	Estado	148	9.4.2	Blau	e	Scott	Tipo	de	tipologia	Organization
Beneficiários	Mútuos	da	Organização	Beneficiários	Os	membros	das	próprias	associações	profissionais	da	organização,	Cooperativas	interesses	comerciais	Os	proprietários,	acionistas	da	organização	Sociedades	Anônimas	ou	Empresas	Familiares	Serviços	Hospitais,	Universidades	Estado	O	Público	Geral	,	Correios,	Saneamento	149	9.5	Organizações
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Sadazhartnecsed	Senhi	ã	ã	ã	ã	ã	od	od	od	ot	otNemarbodsed	.iGOLONCET	A	Uo	SaferAtfnerafnefnerafnerafnera.	ã	ã	ª	ª	ƒ	ƒrt	ROP	ADAICNEULFNI	£	±	±	±	£	Un	Un	Un	Un	Un	Un	Un	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	ETREC	AZETRECNI	OCSIR	.SOCIFAVE	SOVITEJBO
RIGNITA,	AICNAªTSIXE	AUS	ED	4.9	141	sisylana	lanoitazinagroretni	dna	artnI	.senihcam	eht	fo	seirossecca	sa	nees	erew	srekrow	ehT	.snalp	lanoitcnuf	fo	ecnamrofrep	rof	lortnoc	fo	syaw	dna	secruoser	,seitivitca	:enifed	yehT	nalp	cigetarts	eht	fo	tnemeveihca	eht	rof	)ecnanif	,gnitekram	,noitcudorp	,HR(	saera	lanoitcnuf	s'noitazinagro	eht	fo	sesruoc
noitca	dna	sevitcejbo	eht	:enifeD	ytivitca	tekram	fo	smrof	eht	sevitcejbo	mret-gnol	â	erutuf	s'ynapmoc	eht	seulav	dna	noissim	,noisiv	s'ynapmoc	eht	:enifeD	.spuorg	namuh	sa	noitazinagro	eht	staert	tI	.tnatropmi	semoceb	ygolonhcet	dna	tnemnorivne	eht	fo	yduts	eht	,suhT	.)yranilpicsidretni(	senilpicsid	suoirav	fo	stpecnoc	hguorht	,snoitazinagro	ni
noitacilppa	rof	snoitalumrof	dna	seiroeht	ecudorp	ot	skees	)SGT(	smetsyS	fo	yroehT	lareneG	ehT	hcaorppa	cimetsyS	.noitamrofni	tcerroc	eht	dnif	ot	sruoh	tnaem	tnemucod	a	fo	yaled	ehT	.ecnelubrut	dna	egnahc	fo	tol	A	.smetsys	gnireenigne	yb	deripsnI	.seulav	namuh	no	desaB	.	,evitapicitraP	.	,citarcomed	dna	nepo	.	:noitartsinimda	fo	elyts	a	sesoporp
tI	.tnemnorivne	cimonoce	dna	lacitilop	,laicos	a	ni	detresni	snoitazinagro	eht	ezilausiv	stsilarutcurtS	.yteicos	ni	ecnatpecca	dna	noitapicitrap	:efil	tuohguorht	deriuqca	:lacigolohcysP	.	.srekrow	rehto	htiw	ton	dna	senihcam	eht	htiw	snoitaler	sih	fo	smret	ni	rekrow	yreve	sezilaudividni	noitartsinimdA	cifitneicS	ehT	nam	fo	noisiv	cipocsorciM	3.4.3	94
.âsnoitisop	fo	tnemhcirneâ	dellac	si	tahw	sesoporp	eh	,suhT	.5	ssergorp	tnatsnoc	â	dne	eht	sdrawot	ssergorP	laog	emas	eht	sdrawot	detneiro	â	ytilanoitceridinU	:ereguS	sa§Ãnadum	segnahc	lanretxe	gnicaf	-	ytilibatpadA	aisatsoemoH	ecnalab	fo	etatS	ed	esatsoemoH	.)5291â1481(	loyaF	irneH	reenigne	hcnerF	yb	detratS	noitartsinimdA	fo	yroehT
lacissalC	36	.)TRO(	noitazinagrO	ruobaL	lanoitaR	eht	deman	saw	dohtem	sihT	.sksat	ruoy	rof	detalupits	emit	tluafed	eht	fo	staerT	.sisylana	kroW	stnemevom	dna	semit	fo	yduts	dna	krow	fo	sisylanA	1.3.3	63	noisivrepus	lanoitcnuF	.)ygolohcysP	gnikroW(	snoitazinagrO	eht	ni	noitacilppa	htiw	,ygolohcysP	fo	secneics	laicos	eht	fo	tnempoleved	eht	htiw
segreme	tI	hcaorppA	citsinamuH	1.5	47	.enil	ylbmessa	droF	eht	:noitavonni	yranoitulover	rehto	eht	htiw	dna	noisnapxe	lairtsudni	htiw	pihsrentrap	a	demrof	sah	âmsirolyaTâ	taht	dias	si	tI	.erutcurts	lanoitazinagro	eht	ecneulfni	yltcerid	seigolonhcet	wen	fo	yrevocsid	eht	dna	seinapmoc	fo	tnemnorivne	lanretxe	eht	ni	snoitairaV	hcaorppA	laitnegnitnoC
1.11	681	.sreganam	tcejorp	dna	sreganam	lanoitcnuf	:snoisnemid	owt	serutaeF	.noitazinagro	eht	fo	gninnalP	cigetartS	eht	ni	snoitanimreted	tnatsnoc	eht	tnemelpmi	ot	smia	tI	.	:)SCB(	srotacidnI	ecnamrofreP	draC	erocS	decnalaB	3.1.01	661	.stnemele	detaler	yllacimanyd	fo	tes	a	si	metsyS	,meti	suoiverp	eht	ni	nees	sA	yroehT	smetsyS	3.01	871	yroehT
smetsyS	noitartsinimdA	fo	scitamehtaM	yroehT	citenrebyC	:noitartsinimdA	dna	ygolonhceT	hcaorppA	cimetsyS	.dn2	eht	fo	scitsiretcarahc	niaM	noituloveR	lairtsudnI	4.2	42	evitomocol	maets	dna	noitagivaN	snoitacinummoc	dna	tropsnart	gnitarelecca	ralucatcepS	.	seirotcaf	dna	srekrow	eht	ot	ecalp	pohskrow	llams	sih	dna	namstfarc	eht	fo	dne	metsys
yrotcaf	eht	fo	tnempoleveD	.	enihcam	maets	yrtsudni	eht	ot	ecrof	gnivird	eht	fo	noitacilppA	.	ecrof	lamina	ro	namuh	fo	esu	,ylsuoiverp	erutlucirga	dna	yrtsudni	fo	noitazinahceM	.	noituloveR	lairtsudnI	.21	esaercnI	.1	:era	seuqinhcet	nwonk	tseb	ehT	.sh	03:61	ta	krow	fo	erutrapeD	.sdnamed	dna	segnahc	tekram	fo	ecaf	eht	ni	egnahc	ot	ytiliba	eht	sah
metsys	lanoitazinagro	ehT	sisenegohproM	.snoitidnoc	dr3	ot	nruteR	.1	snoisulcnoC	5.3.5	enrohtwaH	ni	ecneirepxE	3.5	48	sisahpme	lanoitomE	.3	hcraeser	lanoitarepO	.snoitazinagro	neewteb	secnereffid	era	erehT	snoitazinagrO	eht	fo	como	mÃ¡Âquina.	Estrutura	organizacional	flexÃÂvel	com	pouca	divisÃ£Âo	do	trabalho.	OrientaÃ§ÂÃ£Âo	para	as
atividades.	NÃÂvel	¢ÃÂÂ6-sigma¢ÃÂÂ:	3	falhas	em	1	milhÃ£Âo.	Elas	influenciam	no	ambiente	e	sofrem	influÃªÂncias	deste.	ÃÂnfase	na	tecnologia	4.	EstÃ¡Â	voltado	para	o	todo	e	para	o	relacionamento	entre	as	partes.	¯ÃÂ±Â	A	conclusÃ£Âo	dos	estudos	foi	a	de	que	os	problemas	bÃ¡Âsicos	da	organizaÃ§ÂÃ£Âo	sÃ£Âo	a	diferenciaÃ§ÂÃ£Âo	e	a
integraÃ§ÂÃ£Âo.	Entretanto,	cabe	ao	administrador	limitar	a	¢ÃÂÂcriatividade¢ÃÂÂ	dos	indicadores	criados,	para	nÃ£Âo	¢ÃÂÂcegar¢ÃÂÂ	o	leitor	e	¢ÃÂÂesconder¢ÃÂÂ	as	informaÃ§ÂÃµÂes.	Mecanicismo	2.	¯ÃÂ±Â	Receitas	antecipadas,	soluÃ§ÂÃµÂes	¢ÃÂÂenlatadas¢ÃÂÂ.	PropÃµÂe	que	as	organizaÃ§ÂÃµÂes	nÃ£Âo	conseguem	alcanÃ§Âar	eficÃ¡Âcia
a	partir	de	um	ÃºÂnico	modelo	organizacional.	136	8.9	Estudo	de	Caso	Pressionada	pela	concorrÃªÂncia	japonesa,	a	Ford	precisou	cortar	gorduras.	Partes	de	mundo	maior	e	feita	de	partes	menores	3.	172	10.2.1	CibernÃ©Âtica:	Sistemas	Sistema	Ã©Â	um	conjunto	de	elementos	dinamicamente	relacionados.	EspecializaÃ§ÂÃ£Âo	e	competÃªÂncia
tÃ©Âcnica.	O	nÃÂvel	de	produÃ§ÂÃ£Âo	Ã©Â	resultado	da	integraÃ§ÂÃ£Âo	social	2.	¯ÃÂ±Â	OrganizaÃ§ÂÃ£Âo	informal	Regida	pelos	usos	e	costumes	dos	indivÃÂduos.	Em	cada	uma,	o	grupo	de	observaÃ§ÂÃ£Âo	era	submetido	Ã	Â	diferentes	condiÃ§ÂÃµÂes	de	trabalho.	imprevisÃÂvel	SatisfaÃ§ÂÃ£Âo	do	ego	Orgulho	Status	e	prestÃÂgio	Auto-respeito
Reconhecimento	ConfianÃ§Âa	Progresso	ApreciaÃ§ÂÃ£Âo	AdmiraÃ§ÂÃ£Âo	dos	colegas	Auto-realizaÃ§ÂÃ£Âo	Auto-desen-	volvimento	ExcelÃªÂncia	pessoal	CompetÃªÂncia	Expertise	FisiolÃ³Âgicas	SeguranÃ§Âa	Auto-RealizaÃ§ÂÃ£Âo	Estima	Sociais	111	7.3	Hierarquia	das	necessidades	de	Maslow	Necessidades	SecundÃ¡Ârias	Necessidades
PrimÃ¡Ârias	Necessidades	de	Auto-realizaÃ§ÂÃ£Âo	Estima	Sociais	SeguranÃ§Âa	FisiolÃ³Âgicas	Trabalho	criativo	e	desafiante	Diversidade	e	autonomia	ParticipaÃ§ÂÃ£Âo	nas	decisÃµÂes	Responsabilidade	por	resultados	Orgulho	e	reconhecimento	PromoÃ§ÂÃµÂes	Amizade	dos	colegas	InteraÃ§ÂÃ£Âo	com	clientes	Chefe	,nitaL	,coh	da	±Â	¯Ã
HCAORPPA	YCARCOHDA	weN	:lanoitazinagrO	5.11	002	)timiL	ytniatrecnU(	ytniatrec	eruS	ytniatrecnU	ytniatrecnU	METSYS	DESOLC	METSYS	NEPO	FO	KAEW	ELBAT	EROLOC	ON	.ynapmoc	eht	edistuo	,efil	laicos	¯Ã	¯Ã	spuorg	tnereffid	fo	slaudividni	neewteb	noitcaretnI	±Â	¯Ã	puorg	a	fo	slaudividni	eht	neewteb	stseretni	nommoC	±Â	¯Ã	:snigirO
noitazinagrO	lamrofnI	5.6	001	.semit	denimreted	a	ni	stnemevom	tneiciffe	mrofrep	ot	ytiliba	sih	fo	ro	,eeyolpme	eht	fo	yticapac	cinaf	eht	yb	ylno	ton	dna	,noitargetni	laicos	fo	tluser	eht	si	noitcudorp	fo	rettal	ehT	.ygolonhcet	dna	noitamrofni	noitamrofni	eht	fo	trap	si	tI	.erutcurts	emas	eht	ni	noitazilatnemtraped	fo	smrof	owt	enibmoc	ot	si	evitcejbo
niam	stI	±Â	¯Ã	hcaorppa	xirtam	wen	:lanoitazinagro	elbanI	5.11	102	serudecorp	dna	selur	weF	modeerF	,ytirohtuA	dezilartneceD	smaeT	yraropmeT	dna	yranilpicsiditluM	:scitsiretcarahC	±Â	¯Ã	.ecnanimulli	fo	ytisnetni	tnatsnoc	a	ot	dettimbus	:puorG	lortnoC	±Â	¯Ã	.noitautis	hcae	rof	etairporppa	sevitanretla	fo	egnar	a	ssengnilliw	sih	evah	ot	llew
meht	swonk	rotartsinimda	eht	taht	yrassecen	si	tI	.sdeen	fo	sruryp	eht	fo	pot	eht	hcaer	slaudividni	lla	toN	±Â	¯Ã	,taerht	lacigolohcysp	a	emoceb	nac	ytissecen	a	fo	noitartsurf	eht	,ydob	ruoy	ni	gnitca	eslupmi	lanoitavitom	a	sa	ytissecen	a	morF	erom	sah	syawla	laudividni	hcaE	±Â	¯Ã	,niaga	roivaheb	eht	setanimoderp	ti	,deifsitas	regnol	on	si	deen	rewol
a	nehw	,revewoH	±Â	¯Ã	,roivaheb	namuh	ni	sesira	eno	reppu	eht	taht	si	ti	,deifsitas	si	deen	fo	rewoL	ton	ton	si	eno	nehw	ylnO	±Â	¯Ã	:stcepsa	no	desab	si	sdeen	WOLSAM	3.7	211	GNIKROW	GNIKROW	FO	YRROH	TROFMOC	SLAVRETNI	TSER	YTILIBATS	TNEMYOLPME	ENAICIFENEB	DNA	NOITARENUMER	SNOITIDNOC	KROW	EFAS	ERUSIEL
SEITIVITCA	SSENISUB	dna	ed	,noitcafsitassid	eeyolpme	ekovorp	yeht	,suoiracerp	era	srotcaf	cineigyh	eht	nehw	ed	:seiduts	s'grebzreH	ot	gnidroccA	srotcaf	cineigyH	1.4.7	srotcaF	grebzreH	owt	eht	fo	yroehT	4.7	611	.ycarcuaerub	eht	ni	dnerT	.grebzreH	fo	srotcaf	owt	eht	fo	yroehT	.	wolsaM	fo	sdeen	eht	fo	yhcrareiH	.	:snoitazinagro	nihtiw	noitavitom
namuh	htiw	krow	taht	seiroeht	owt	detneserp	era	ereH	.sessecorp	ni	stniop	noitalugnarts	fo	erac	ekaT	.	.4	noitazinagrO	eht	fo	selpicnirP	cisaB	3.21	212	ecnamrofrep	drawer	dna	etaulave	ot	noitamrofni	etauqeda	dna	tnatsnoc	edivorp	ot	nosrep	thgir	eht	ot	ksat	elohw	eht	etageled	ot	:eb	dluohs	tI	s	yhcrareih	eht	fo	slevel	rewol	ot	ytilibisnopser	ro/dna
ytirohtua	gnirrefsnart	fo	ssecorP	s	sserddA	s	noitazinagrO	noitageleD	eht	fo	selpicnirP	cisaB	3.21	112	dereviled	ksat	ro	boj	eht	tuo	yrrac	ot	ytuD	s	snoitisop	fo	ton	dna	elpoep	fo	tnerehnI	s	ytilibisnopseR	mottob	ot	pot	morf	iulF	s	setanidrobus	yb	detpeccA	s	snosrep	ni	ton	,snoitisop	ni	detacolA	s	noitazinagrO	ytirohtuA	eht	fo	selpicnirP	cisaB	3.21	012
noitageled	dna	ytilibisnopser	,ytirohtua	fo	stpecnoc	eht	fo	noitacilppA	ed	level	lacihcrareih	eht	rehgih	eht	yllausu	,noitazinagro	eht	rehgih	ehT	ed	ârewopâ	fo	noitaitnereffid	eht	seriuqer	sksat	lareves	fo	ecnetsixe	ehT	od	noitazilaiceps	dna	ruobal	fo	noisivid	fo	ecneuqesnoC	ad	yhcrareiH	.3	srekrow	fo	roivaheb	laicoS	.erutcurts	âyvaehâ	siht	fo
noitazilanoitar	eht	no	dneped	dluow	ynapmoc	wen	eht	fo	tiforp	ehT	sruenerpertnE	dna	sreenoiP	.72	.noitazinagro	lamrofni	eht	tnuocca	otni	gnikat	tuohtiw	deiduts	eb	ton	dluoc	srekrow	eht	fo	roivaheb	eht	taht	dnuof	,enrohtwaH	ni	ecneirepxe	hguorht	,stsinamuh	ehT	noitasinagro	lamrofnI	5.6	99	sdradnats	noitacinummoc	tnereffiD	noitacinummoC	4.89
.segnahc	latnemnorivne	ot	depahs	ylkciuq	,erutcurts	elbixelF	.	noissim	nevig	a	rof	deraperp	Estes	são	apenas,	eles	só	evitam	a	insatisfação	dos	funcionários,	não	aumentando	sua	satisfação.	Autonomia	dos	empregados.	Neste	ponto,	a	teoria	do	indício	diverge	da	administração	científica,	uma	vez	que	sugere	uma	supervisão	funcional,	contrária	à
unidade	de	comando.	Trown	5	-	minutos	de	pausas	pela	manhã	£	e	o	mesmo	à	tarde.	118	7.4	Teoria	dos	dois	fatores	de	Herzberg	7.4.3	Enriquecimento	de	posições	para	Herzberg,	motivação	no	trabalho	deve	estar	contendo.	Unidade	de	comando	5.	O	modelo	burocrático	da	organização	baseia-se	na	racionalidade	das	atividades.	Se	houver	a	satisfação
da	necessidade,	o	indivíduo	chega	ao	seu	equilíbrio	(temporário).	ï	±	Adaptação	do	trabalho	ao	trabalhador:	motivação,	liderança,	relações	interpessoais.	Ford	não	inventou	a	linha	de	montagem,	foi	responsável	pela	inovação.	Orientação	para	a	organização.	A	padronização	reduz	a	variabilidade	do	processo	de	produção.	46	3.4	APLICAÇÃO
CRONÁTICA	À	ADMINISTRAÇÃO	CIENÁTICA	A	principal	crosta	é	a	administração	científica:	1.	Controle	de	qualidade	100%	Controle	de	qualidade	por	amostragem	Controle	de	qualidade	aleatório	ï	±	qualidade	de	controle	pode	ser	aplicada	a	qualquer	área	da	organização	(de	operacional	para	institucional)	e	fornecedores.	Teoria	da	Abordagem
Estruturalista	da	Bureaucracy	Teoria	Estruturalista	em	seguida,	em	estrutura,	pessoas	e	no	ambiente	139	9.2	Teoria	Estruturalista	CLASSIC	ADMINISTRAÇÃO	Teoria	das	relações	humanas	Estrutura	Teoria	Bureauchratic	é	o	conjunto	formal,	de	dois	ou	mais	elementos,	que	permanece	inalterado,	mesmo	com	a	alteração	de	qualquer	um	de	seus
elementos.	Rev.	Ele	representa	o	estilo	de	administração	da	administração	científica	de	Taylor	e	a	teoria	insígnia	de	Fayol.	Six-Sigma:	ï	±	sigma	é	uma	medida	estatística.	16	perto	de	Chiavenato	Class	Part	2:	â	€	œThe	Primons	ofSegmento	de	serviços	e	serviços	,	olep	,saserpme	ed	sopurg	saÃrt	uocifit	I	±	...es	"opit	o	£Ã§êler	amu	©Ã	aicnaÃgnitnoc	A
.6	98	.edadivitudorp	aus	ed	setnedni	,somsem	so	maires	soir"	ulteriormente.	arepo	so	euq	es-uocifirev	,rolyaT	ed	sodutse	so	etnaruD	o	£§êimerp	e	siairalas	sovitnecnI	5.3.3	14	.adaicneulfni	©	e	aicneulfni	,ale	moc	o£§êler	iussop	,o	£Ã§azinagro	amu	acrec	euq	odut	Ã	es-erefer	etneibmA	etneibmA	3.11	291	.ohlabart	on	sanamuh	seÃ§Ã£oler	sa	razitafne
arap	ohlabart	od	sacis-	co	μ	μ	co	co	co	co	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	,	,	,	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	H	me	aicnaÃirepxE	3.5	18	.sotnemivom	e	sopmet	sod
odutse	od	aicna	O	que	foi?	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	:	:	:	:	:	:	:	:	:	Eu	não	tenho	nada	o	£Ãs	serotaf	siod	setsE	.ffats	od	ovisnetni	oiopA.7	.artuo	a	euq	od	rohlem	ajes	euq	o	£Ãartsinimd	A	ad	airoeT	amu	onh	o	£ÃN	.lanoicarepo	e	lanoicnuf	,lanoicutitsni	:sociuqr	Ã	Então	megru	S	±	ê	seronem	sedadivita	me	ohlabart	mu	ed	ohlabópedo	±
ohlabart	od	o	£siviD	.siev'úrusnem	ad	sacitsa	ad	sacitsa	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	P	lairtsudnI	o	£úloveR	4.2	32	edadicirtele	ad	o§ê	od	od	od	o	Relações	públicas	I	o	£Ã§Ã£oloveR	.6	o	£Ã§Ã£oimerp	e	siairalas	sovitnecnI.4	Rodartsinimd	A	od	seμÃ§Ã£o	4.21	912	.adagehc	a	amrofni	e	sodad	ed	ocnab	on	arpmoc	acifirev	o	£Ã§Ã£o	a	,lairetam	o
rebecer	oA	.6	.01	451	)rolyaT(	asuac	aus	alep	o	£Ãn	E	.rolya	Tópicos	de	produção	O	que	se	passa?	Um	omsiripme	od	ragul	em	aicna	£	£	£	£	£sivorpmi	ed	ragul	on	otnemajenal	P	±	ï	.	.	go	J	sod	airoeT	.elortnoc	arap	soralc	seμ	URDAP	.	Serviço	de	Publicações	Oficiais	das	Comunidades	Europeias	Dados	inadequados.	CondiÃ§ÂÃµÂes	dinÃ¢Âmicas.	Motivo
este	causado	por	dois	fatores:	ambiente	externo	e	tecnologia.	AÃ§ÂÃµÂes	chave	necessÃ¡Ârias	para	se	alcanÃ§Âar	os	objetivos	BSC	169	10.2	Tecnologia	e	AdministraÃ§ÂÃ£Âo:	CibernÃ©Âtica	Tecnologia	e	AdministraÃ§ÂÃ£Âo:	CibernÃ©Âtica	Teoria	MatemÃ¡Âtica	da	AdministraÃ§ÂÃ£Âo	Teoria	de	Sistemas	170	10.2	Tecnologia	e	AdministraÃ§ÂÃ£Âo:
CibernÃ©Âtica	Desde	a	RevoluÃ§ÂÃ£Âo	Industrial,	a	tecnologia	vem	influenciando	as	OrganizaÃ§ÂÃµÂes	e	sua	AdministraÃ§ÂÃ£Âo.	AnÃ¡Âlise	ou	decomposiÃ§ÂÃ£ÂoDividir	o	problema	para	anÃ¡Âlises	e	resoluÃ§ÂÃµÂes	separadamente.	Semana	de	5	dias	com	sÃ¡Âbado	livre.	ÃÂ	o	processo	de	estabelecer	objetivos	e	linhas	de	direÃ§ÂÃ£Âo	e
aÃ§ÂÃ£Âo	adequadas	para	alcanÃ§Âar	tais	objetivos.	Cada	Teoria	da	AdministraÃ§ÂÃ£Âo	surgiu	como	uma	resposta	aos	problemas	empresariais	mais	relevantes	da	sua	Ã©Âpoca.	SÃ£Âo	administrados	e	decididos	pela	empresa.	Esta	estrutura	prevÃªÂ	um	organograma	na	forma	piramidal,	hierarquizada,	presumindo:	¯ÃÂ±Â	unidade	de	comando,
¯ÃÂ±Â	unidade	de	direÃ§ÂÃ£Âo,	¯ÃÂ±Â	centralizaÃ§ÂÃ£Âo	da	autoridade	¯ÃÂ±Â	cadeia	escalar.	EspÃÂrito	de	equipe	67	4.5	A	OrganizaÃ§ÂÃ£Âo	Linear	Para	Fayol,	a	estrutura	da	organizaÃ§ÂÃ£Âo	deveria	ser	linear,	isto	Ã©Â,	com	supervisÃ£Âo	linear.	4.ÃÂnfase	na	mensuraÃ§ÂÃ£Âo	e	no	controle	de	resultados.	1.2	14	1.6	As	principais	teorias
administrativas	Tab.	A	transiÃ§ÂÃ£Âo	do	estilo	administrativo	com	a	APO	Amplitude	administrativa	¯ÃÂ±Â	Refere-se	ao	nÃºÂmero	de	subordinados	que	um	indivÃÂduo	pode	ter.	Para	Fayol,	a	organizaÃ§ÂÃ£Âo	tem	seis	funÃ§ÂÃµÂes	bÃ¡Âsicas	a	serem	exercidas.	Teoria	NeoclÃ¡Âssica	Leitura:	Idalberto	Chiavenato	CapÃÂtulo	7	¢ÃÂÂTeoria
NeoclÃ¡Âssica¢ÃÂÂ.	Tem	carÃ¡Âter	lÃ³Âgico.	68	4.6	ApreciaÃ§ÂÃ£Âo	crÃÂtica	Ã	Â	Teoria	ClÃ¡Âssica	Abordagem	simplificada	da	organizaÃ§ÂÃ£Âo	¯ÃÂ±Â	NÃ£Âo	considera	elementos	psicolÃ³Âgicos	e	sociais,	¯ÃÂ±Â	NÃ£Â	considera	interaÃ§ÂÃ£Âo	entre	pessoas	e	grupos.	Surgiu	no	final	de	1940.	Foi	dividido	em	12	etapas.	Fronteiras,	limites	Limites
entre	os	sistemas	181	Organizações	como	Sistema	Aberto	4.	108	7.2	Motivação	humana	Comportamental	A	teoria	baseia	a	compreensão	do	comportamento	organizacional	através	do	comportamento	individual	das	pessoas.	Individualismo.	140	9.3	Os	Estruturais	de	Abordagem	Múltipla	usaram	alguns	conceitos	de	outras	Escolas	de	Administração	para
o	estudo	das	organizações.	O	comprador	da	DC	envia	um	pedido	ao	fornecedor	e	informa	em	um	banco	de	dados	on-line.	período.	Nas	escolas	anteriores,	apenas	os	fatores	extrínsecos	foram	usados	na	motivação	dos	funcionários.	Como	existem	várias	organizações	no	mercado,	algumas	podem	ter	objetivos	semelhantes,	tornando-os	concorrentes
diretos.	205	12.	Portanto,	é	considerado	sua	abordagem	múltipla.	A	ideia	básica	de	que	a	eficiência	aumenta	com	a	especialização.	Amento	de	comportamento	probabilístico	e	nondeterminístico	As	variáveis	externas	que	influenciam	as	organizações	são	desconhecidas	e	incontroláveis.	Auto-realização:	requer	desenvolvimento	humano	contínuo.	A
tecnologia	existe	dentro	e	fora	das	organizações:	Tecnologia	Tecnologia	como	variável	ambiental	As	empresas	adquirem	Tecnologia	Tecnologia	como	variável	organizacional	Faz	parte	do	sistema	organizacional	196	11.4	Thompson	Study	Technology:	de	Sequence	Link	Technology	Mounting	Line	de	Mediating	Technology	Insurance	brokers
Standardized	modalidades	s	Intensive	technology	Uso	de	parte	ou	todas	as	inteligências	organizacionais	Hospitais	197	11.5	Níveis	Organizacionais	Como	visto,	para	a	Teoria	Contingencial,	não	há	uma	única	maneira,	que	é	a	grande,	para	estruturar	e	organizar	uma	empresa.	O	comportamento	do	grupo	é	condicionado	a:	.	Organização	formal
Registado	por	práticas	de	empresa.	de	Força	humana	substituída	pela	força	a	vapor	de	Typewriter	de	Phone	de	Transport	de	Computer	171	10.2	Tecnologia	e	Administração:	Cyber	The	Cyberuma	nova	ciência.	O	todo	é	maior	que	a	soma	das	partes.	A	palavra	administração	vem	do	AD	latino	(tendência	para)	e	ministro	(subordinação).	A	teoria	das
relações	humanas	não	considerou	o	princípio	do	Homo	Econômico.	Visualização	dentro	da	empresa.	Que	ações	Marcelo	devem	tomar?	9	1.2	Habilidades	do	administrador	Fig.	A	terceira	fase	da	experiência	começou,	com	o	programa	de	entrevistas	com	os	funcionários.	É	para	garantir	que	os	esforços	dos	indivíduos	entrem	em	um	único	sentido.	Coma,
beba,	dormir,	sexo,	segurança.	33.	Administração	de	ciências	Primeiro	período	ênfase	do	segundo	período	nas	técnicas	de	racionalização	do	trabalho	(ORT)	do	tempo	e	movimentos	diferenciaram	a	remuneração	de	acordo	com	a	racionalização	da	produção	do	trabalho,	juntamente	com	a	estrutura	do	desenvolvimento	da	empresa	de	estudos	sobre	a
administração	34	3.3	durante	seus	estudos,	Taylor	descobriu	que	os	trabalhadores	aprenderam	suas	tarefas	observando	o	trabalho	de	outras	pessoas.	O	computador	envia	automaticamente	o	cheque	para	o	fornecedor	dentro	do	prazo.	Traduz	através	de	atitudes.	.	Observação	da	operação	de	cada	trabalhador	,.	Decomposição	da	tarefa	em	movimentos
simples	(com	base	nos	conceitos	de	Descartes)	,.	Definição	e	aplicação	de	novas	metodologias.	A	organização	deve	ser	dividida	em	departamentos,	cada	um	representando	uma	função	organizacional.	75	5.2	Teoria	das	relações	humanas	também	chamado	de	escola	humanística.	Seleção	ambiental.	Ele	trabalhou	com	liberdade.	Os	comportamentos
identificaram	a	necessidade	do	administrador	de	conhecer	o	comportamento	humano	para	uma	melhor	qualidade	de	vida	nas	organizações.	Auto-estilo.	Campus	da	editora.	Imprevisibilidade	e	incerteza.	.	Ele	nunca	lidou	com	situações	abstratas	ou	pessoas.	Ordem	11.	Tecnologia	de	abordagem	sistêmica	e	.atiertse	siam	elortnoc	edutilpmA	.odacrem	o
arap	do	.saúde	Alopción	de	las	.o£§Ã£oazinagro	ad	aid-a-aid	on	rodartsinimda	od	atid	etnemairporp	o	£Ã§	Ã	es-erefeR	rigiriD	.541	Ã	511	sanigÃ¡Ã¡ptico	sotnemele	,sametsiS	ed	airoeT	aN	.aicna	perante	um	esafn	Ã	?siairetam	e	saniuq?	,oriehnid	em	ocoF	?.	A.G.T	a	iav	edno	araP	)01(	sovitejb	O	rop	o	£ôartsinimdA	)9	e	8(aciss)	Aluguel	de	equipamentos
de	som	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	)7	(em	inglês)	Ad	aciss'àlcoeN	airoeT	)81(aicnaÃgnitnoC	ad	airoeT	60/72	4P	4	EDADINU	)71(	sametsiS	ed	airoeT	)61(o£ôartsinimd)	Ad	acitàametaM	airoeT	)51(em	inglês)	A	e	aigolonceT	)21(o£ôestinagrO	ad	atsilaruturtsE	airoeT	)11(o£ôestinagr	O	ed	ocit'àrcoruB	oledoM	50/90	3P	3	EDADINU	)31(o£oÄes	de	ad
latnematropmoC	airoeT	)	6	(em	sanamu)	Hóteis	R	triste	airoeT	ad	aicnaÃrroceD	)5(	sanamu)	H	seμÃ§Ã£o	triste	airoeT	40/11	2P	2	EDADINU	)4(	o£Ã§Ãμesinimd	Ad	aciss!	airoeT	)2(em	inglês)(em	inglês)	)2(em	inglês)	ad	soidr3ÃmirP	sO	)1(em	inglês)	savitcepsreP	saus	e	o£oartsinimdA	A	30/41	1P	1	EDADINU	1	EDADINU	OU	,	ad	s©varta	,
seμÃ§ÃμÃμÃ§ÃμÃ£omocer	e	sohlesnoc	ahnil	ed	so£grÃ3	a	soa	mecenrof	euq	,airossessa	ed	uo	,ffats	ed	so	£gr3Ã	so	revah	aireved	,aciss'àlC	airoe	T	araP	.lairtsudn	Eu	amo-te.	R	ad	saicnaÃrroced	san	¡Ãd	es	aciss¡à'ÃlC	megadrobA	ad	megiro	A	acisÃ¡Ã¡lC	megadrobA	1.3	03	77	Ã	74	sanigÃ¡p	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	OBSERVAÇÕES	SOBRE	A
EMPRESA	-	3	Otreblad	da	responsabilidade	I	uti	:	O	que	fazer?	-	aciss'àlC	megadrobA.3	92	87	Ã	74	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	OBSERVAÇÕES	ApaC	.dE	.onretxe	etneibma	oa	e	aruturtse	Ã	adad	oÃ§Ã£o	acuop	a	megatnavsed	omoc	meT.4	sociuqr!		Ã	)	:	Anúncio	em	questão	.01	551	sametsiS	ed	airoeT	o	£Ã§Ã£o	Anúncio	em	questão	really	liked	it
4.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	2	ratings	¢ÃÂÂ	published	2008	¢ÃÂÂ	2	editions	GestÃ£Âo	Financeira:	Uma	abordagem	introdutÃ³Âria	by	3.50	avg	rating	¢ÃÂÂ	2	ratings	Treinamento	e	Desenvolvimento	de	Recursos	Humanos:	Como	Incrementar	Talentos	na	Empresa	by	liked	it	3.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	2	ratings	¢ÃÂÂ	published	1999	¢ÃÂÂ	2	editions	Planejamento,
Recrutamento	e	SeleÃ§ÂÃ£Âo	Pessoal:	Como	Agregar	Talentos	Ã	Â	Empresa	by	liked	it	3.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	2	ratings	¢ÃÂÂ	published	1999	¢ÃÂÂ	2	editions	Gestao	de	Materiais:	Uma	Abordagem	Introdutoria	by	liked	it	3.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	2	ratings	¢ÃÂÂ	3	editions	ConstruÃ§ÂÃ£Âo	De	Talentos	by	2.50	avg	rating	¢ÃÂÂ	2	ratings	¢ÃÂÂ	2	editions
RemuneraÃ§ÂÃ£Âo,	BenefÃÂcios	e	RelaÃ§ÂÃµÂes	de	Trabalho:	Como	Reter	Talentos	na	OrganizaÃ§ÂÃ£Âo	by	it	was	amazing	5.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	¢ÃÂÂ	published	1998	¢ÃÂÂ	2	editions	Comportamento	Organizacional:	A	dinÃ¢Âmica	do	sucesso	das	organizaÃ§ÂÃµÂes	by	it	was	amazing	5.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	¢ÃÂÂ	4	editions
Administracao	de	Materiais	by	it	was	amazing	5.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	IniciaÃ§ÂÃ£Âo	Ã	Â	AdministraÃ§ÂÃ£Âo	de	Recursos	Humanos	by	it	was	amazing	5.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	Recursos	Humanos	na	Empresa	-	DescriÃ§ÂÃ£Âo	e	AnÃ¡Âlise	de	Cargos	e	AvaliaÃ§ÂÃ£Âo	do	Desempenho	-	Vol	III	by	really	liked	it	4.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating
Recursos	Humanos	na	Empresa	-	Planejamento,	Recrutamento,	SeleÃ§ÂÃ£Âo	de	Pessoal	-	Vol	II	by	really	liked	it	4.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	¢ÃÂÂ	published	1989	Comportamiento	organizacional	by	really	liked	it	4.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	Planejamento	EstratÃ©Âgico:	Fundamentos	e	aplicaÃ§ÂÃµÂes	by	really	liked	it	4.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1
rating	¢ÃÂÂ	published	2004	¢ÃÂÂ	4	editions	AdministraÃ§ÂÃ£Âo	da	ProduÃ§ÂÃ£Âo:	uma	abordagem	introdutÃ³Âria	by	liked	it	3.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	VisÃ£Âo	e	AÃ§ÂÃ£Âo	EstratÃ©Âgica:	os	Caminhos	da	Competitividade	by	liked	it	3.00	avg	rating	¢ÃÂÂ	1	rating	*	Note:	these	are	all	the	books	on	Goodreads	for	this	author.	CrenÃ§Âa	na
justiÃ§Âa	da	lei.	noitcudortnI	.saedi	tceles	ot	gnipleh	saw	lacitcarp	ehT	.egnahc	elttiL	.)euqinhceT	weiveR	noitaulavE	mmargorP(	TREP	dna	)DOHTEM	HTAP	LACIRC	±Â	¯Ã	noitulos	tsoc	rewol	dna	tsehgih	eht	kees	yehT	±Â	¯Ã	.rehtom	a	sa	noitazinagro	eht	staerT	27	311	£Ã	89	seigalP	¢â	¢â	hainamuH	spihsnoitaleR	namuH	-	5	retpahC	otanevaihC
otrebladI	:gnidaeR	snoitaleR	namuH	fo	yroehT	.tsav	era	seiroeht	lla	,os	nevE	.srebmem	puorg	sa	tub	,slaudividni	sa	tca	ton	od	snoitarepo	gnitarepo	eht	fo	roivaheb	laicoS	.setunim	01	ot	slavretni	tser	desaercnI	.snoitarepo	niatrec	ot	detubirtta	sksat	cificeps	otni	dedivid	saw	krow	eht	,stnemevom	dna	semit	eht	fo	noitazidradnats	dna	krow	fo
noitazilanoitar	eht	htiW	.5	17	.gnitavitom	,gnidael	,gniwonk	rotartsinimda	eht	fo	elor	weN	±Â	¯Ã	-	elpoep	no	yltcerid	sdneped	noitazinagro	eht	fo	sseccus	noitauqe	namuh	±Â	¯Ã	:yroeht	evitartsinimda	eht	snoitatneiro	owt	thguorb	snoitaleR	namuH	fo	loohcS	ehT	noisulcnoC	8.6	301	noitazinagro	lamrofni	si	noitcirtseR	±Â	¯Ã	snoisulcnoc	fo	ylkcirb	naF
±Â	¯Ã	dleif	latnemirepxe	eht	fo	noitazitimiL	rekrow	deifsitassiD	x	rekrow	yppaH	±Â	¯Ã	ETARGNI	YRAREPO	noitpecnoC	shtaP	weN	,sehcraeS	weN	:ecneirepxE	enrohtwaH	-	spihsnoitaleR	fo	smelborP	eht	fo	noitaterpretnI	yroehT	esolC	etauqedanI	ehT	noitisoppO	odarreC	spihsnoitaleR	namuH	fo	yroehT	ehT	scirhC	7.6	201	.ycarcohda	£Ã	nodneT
.SEVITCEJBO	GNIMIALC	:OPA	fo	stifeneb	emoS	.3	noitazinagrO	fo	selpicnirP	cisaB	3.21	902	snoitcnuf	elbatceps	sah	tnemtraped-	non	hcaE	±Â	¯Ã	noisiviD	kroW	eht	fo	noitcesnoC	±Â	¯Ã	noitazilaicepS	.1	hcraeseR	lanoitarepO	2.1.01	161	)ytilauQ(	llaC	ytilibaborP	dna	lacitsitatS	.strepxe	yb	deipucco	sekorP.2	.noitartsinimda	eht	ni	srotacidni
ecnamrofrep	fo	esu	eht	detresni	lacitamehtam	fo	yroeht	ehT	srotacidnI	ecnamrofreP	3.1.01	461	.sruoh	00:61	ta	krow	morF	Teoria	Geral	da	Administração	por	3.61	avg	rating	—	71	classificações	—	publicado	1976	—	13	edições	Gestão	de	Pessoas	por	3.53	avg	rating	—	53	classificações	—	7	edições	Administração	de	Recursos	Humanos	por	3.82	avg
rating	—	28	classificações	—	publicado	1979	—	7	edições	Teoria	Geral	da	Administração	por	3.48	avg	rating	—	23	classificações	—	publicado	2001	Administração	En	Los	Nuevos	Tiempos	por	3.79	avg	rating	—	Teoria,	Processo	e	Prática	pela	classificação	4.22	avg	—	9	classificações	—	publicado	1985	—	3	edições	Recursos	Humanos	na	Companhia	por
realmente	gostou	da	classificação	4.00	avg	—	8	avaliações	—	publicado	1989	—	3	edições	Cartas	a	um	Jovem	Administrador	por	3.62	avg	rating	—	8	avaliações	Empreendedorismo	-	dando	asas	ao	Empreendedor	do	Espírito	por	4.14	avg	rating	—	7	rating	—	Vol.	Previsibilidade	e	certeza.	Princípios:	s	Hierarquia	Estruturas	organizadas,	com
responsabilidades	e	tarefas	própria	Unidade	de	comando	Cada	subordinado	pode	ter	apenas	um	ado	superior	Direção	Cada	subordinado	deve	saber	o	que	fazer	e	o	que	é	esperado	dele	22	2.4	Revolução	Industrial	Começou	na	Inglaterra	e	pode	ser	dividido	em	duas	vezes:	.	1780	a	1860:	1a.	Assim,	tornou-se	necessário	estudar	a	motivação	humana.
Leitura	de	Abordagem	Contingencial:	Idalberto	Chiavenato	Capítulo	18	Páginas:	497	a	558	185	11.1	Abordagem	Contingencial	Os	autores	desta	Abordagem	buscam	verificar	como	as	organizações	operam	em	condições	variáveis.	Assim,	há	uma	interação	entre	pessoas	e	organização.	Pesquisa	de	Chandler:	de	Ele	demonstrou	em	sua	pesquisa	que	a
estrutura	das	empresas	muda	à	medida	que	mudam	suas	estratégias	de	acumulação	de	recursos	(integração	vertical),	racionalização	de	recursos,	continuação	daexpansão.	2.	cobranças	modificadas	e	redefinidas.	Ele	caracterizou	dois	grupos	de	necessidades:	±	±	±	fisiologistas	dos	segundos	secundários	sociais	da	estimativa	auto-real	110	7.3
Hierarquia	de	Maslow	das	necessidades	RELATAMENTO	DE	RELAMENTO	DE	RELAMENTO	A	aceitação	da	amizade	A	compreensão	acima	mencionada	é	considerada	para	considerar	a	proteção	contra	discriminação	da	discriminação	da	discriminação	política	Adm.	52	3.4.6	Sistema	prescritivo	e	normativo	e	fechado	aborda	a	abordagem	prescritiva	e
normativa.	Páginas:	287	Ã	321	138	9.1	A	abordagem	estruturalista	emergiu	como	uma	reação	administrativa	injusta	causada	pela	revolução	industrial.	“Toda	pessoa	é	concebida	como	influenciada	exclusivamente	por	recompensas	salariais,	econâmicas	e	materiais.	Assim,	as	recompensas	salariais	influenciam	os	esforços	de	trabalho.	Etzioni	Tipologia
2.	Você	se	lembra	das	habilidades	e	papits	de	um	administrador?	A	TGA	trabalha	com	capacidade	conceitual,	ou	seja,	a	capacidade	do	administrador	de	pensar,	analisar,	criticar	e	propor	soluções	e	inovação	na	organização.	9.	TOMO	nos	princípios	da	teoria	das	relações	humanas.	21	2.3	Igreja	Catânica	e	Organização	Militar	As	Regras	Administrativas
e	a	Administração	Pública	passam	pelos	Estados	Unidos	para	a	Igreja	Catálica	e	a	Organização	Militar	ao	longo	do	tempo.	Locais	dos	parafusos:	sete	movimentos	elementares.	Homo	Econômico	7.	8.Chucurion	in	Informal	Communication.	O	sucesso	do	administrador	também	depende	de	seu	desempenho,	suas	habilidades:	técnicas,	humano	e
conceitual.	54	HENRY	FORD	ADENDO	ã	Matã	O	nome	de	Henry	Ford	e	o	nome	de	Taylor	está	associado	à	administração	científica,	o	nome	de	Henry	Ford	(1863-1947)	está	associado	à	linha	de	montagem	motivável.	Orientação	para	as	pessoas.	Mas	os	20%	ad	ortned	lapurg	acimâ	¢	Ãƒnid	ad	otnemicehnoc	o,	ossi	rop	.meb	aiulf	odut	e	pcd	ues	o	arap
soirâ¡Ãƒnoicnuf	5	sanepa	ahnit	ale	euq	uiv	asenopaj	adzam	a	usilana	odnauq	sam.	Marof	Â¡Ãƒj	EUQ	Samelborp	Mevloser	Â	º	Ã¯:	Sadamargorp	anitor	edadilibisiverp	azetrec	.aigolocisp	ed	sametsis	me	adaripsni	.edadirotua	ed	Â	£	£	£	£	£	£	Ãƒ	Ãƒ	igrit?	acilpa	arap	seâµÃƒÂ§Ãopsazinagro	sad	acitâÃƒrp	an	Â§Ãƒapse	Â¡Ãƒh	.ohlabart	od	ainotonom	a	rative
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sua	interação	social	e	não	dos	métodos	de	trabalho	impostos.	3.	No	entanto,	seu	significado	e	conteúdo	foram	submetidos	a	transformações	através	das	diferentes	teorias	da	administração.	7a.	As	compras	(DC)	enviaram	um	pedido	de	compra	(PC)	ao	fornecedor	com	cópia	para	o	DCP	de	estilo	participativo.	Ligações	telefônicas	em	um	centro	de
chamada	(TDA-tempo	de	chamada),	tráfego,	logística,	banco	(itau.)	Melhoria	do	moral.	.	Esta	pesquisa	foi	a	base	para	o	surgimento	da	teoria	da	contingência.	OS	havia	um	desenvolvimento	social	entre	os	indivíduos,	formando	uma	equipe.	53	3.5	Pioneira,	apesar	das	críticas,	a	administração	científica	foi	pioneira	no	estudo	da	"nova	estrutura
organizacional"	(não	da	teoria	clássica	do	artesão)	da	administração	de	leitura:	Idalberto	Chiavenato	Capítulo	4	-	"Teoria	clássica	da	administração"	79	Páginas	79	para	95	62	4.1	Abordagem	clássica	A	teoria	clássica	da	administração,	juntamente	com	a	administração	científica,	forma	a	chamada	abordagem	clássica,	decorrente	das	inovações	da
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para	estratégia	e	análise	de	conflitos.	Homem	funcional:	indivíduos	que	desempenham	papéis.	95	6.3	Estilos	de	liderança	96	6.3	Liderança	97	6.4	Comunicação	A	teoria	das	relações	humanas	identificou	que	o	processo	de	comunicação	entre	empresas	era	falha.	ruptura	e	transformação.	Superspecialização	do	trabalhador	3.	é	definir	uma	meta,
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Em	que	pese	todo	o	desenvolvimento	ulterior	dos	Estudos	Organizacionais,	observamos	que	a	teoria	da	liderança	de	Kurt	Lewin	é	ainda	amplamente	veiculada	em	manuais	didáticos	de	Administração,	a	exemplo	de	Chiavenato	(2020),	e	seu	modelo	de	mudança	e	resistência	à	mudança	tem	destaque	nas	aulas	de	Comportamento	Organizacional,	como
se	observa	na	…	DESCRIPCION	Y	ANALISIS	DE	PUESTOS	IDALBERTO	CHIAVENATO	8a	EDICION.	518	Pages.	DESCRIPCION	Y	ANALISIS	DE	PUESTOS	IDALBERTO	CHIAVENATO	8a	EDICION.	Alberto	Marcelo.	Download	Download	PDF.	Full	PDF	Package	Download	Full	PDF	Package.	This	Paper.	A	short	summary	of	this	paper.	34	Full	PDFs
related	to	this	paper.	La	dinámica	del	éxito	en	las	organizaciones.	546	Pages.	Comportamiento	organizacional.	La	dinámica	del	éxito	en	las	organizaciones.	D.	Aranguren	Núñez.	Download	Download	PDF.	Full	PDF	Package	Download	Full	PDF	Package.	This	Paper.	A	short	summary	of	this	paper.	25	Full	PDFs	related	to	this	paper.	07/08/2019	·	Read
historia	vontade	7	by	Editora	FTD	on	Issuu	and	browse	thousands	of	other	publications	on	our	platform.	Start	here!	Taylorismo	ou	Administração	científica	é	o	modelo	de	administração	desenvolvido	pelo	engenheiro	norte-americano	Frederick	Taylor	(1856-1915),	considerado	o	pai	da	administração	científica	e	um	dos	primeiros	sistematizadores	da
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