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• Porquê estudar as teorias de gestão? 
• Os modelos da gestão:

– Racional
– Burocrático (processos internos)
– Relações humanas
– Sistemas abertos

• O quadro geral dos valores contrastantes (modelo
integrador dos 4 modelos anteriores: Quinn, 1983)

• Modelos para condições de incerteza

Teorias (ou modelos) de gestão
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Porquê estudar modelos de gestão?

• Modelos simplificam a realidade
– Todas as áreas científicas utilizam modelos: 
oceanografia, astronomia, história, gestão…

• Focalização nos elementos essenciais e nas
suas relações

• Ajudam a compreender a complexidade
• Oferecem um leque de perspectivas

– Unitária, pluralista, crítica

• Reflectem o contexto em que se desenvolvem
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“Background” Histórico

Quem geria ? 
• Pirâmides do Egipto (100 mil pessoas*20 anos; 2 
milhões de blocos cada); Muralha da China…

• Adam Smith: “Riqueza das nações”
(Especialização: 10 pessoas com tarefas
específicas faziam 48000 alfinetes; esses 10, cada
um, fazendo todas as tarefas faziam 100! )

• Revolução Industrial: Exigências de capacidades
de gestão; Importância da máquina, atribuir tarefas, 
encontrar mercados, coordenar actividades …
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Algumas variáveis do contexto interno da gestão

Algumas variáveis do contexto interno da gestão
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Uma visão geral das teorias

EscolaCientífica (modelo racional): Aumentar a produtividade e a 
eficiência fabril (F. Taylor)

Escolas Administrativa e Burocrática (modelo dos 
processos internos: Tornar o conjunto da organização mais eficaz
e aplicar princípios racionais na organização (H. Fayol e Max Weber)

EscolaComportamentalista (modelo das Relações
Humanas): Factor humano decisivo para a produtividade (Mary Parker 
Follett e Elton Mayo, Maslow, McGregor…)

EscolasContemporâneas (modelo dos sistemas abertos): 
Adaptatibilidade, contingência, valores (Woodward, Lorsch, Waterman…)

Cada teoria contribui com algo para compreender a gestão!
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Modelos racionais

Uma resposta ao problema de organizar a produção fabril de 
forma eficiente

• F.W. Taylor (1856-1915) “gestão cientìfica”
– Utilização de métodos científicos para encontrar “the best 
way”

– Recrutar/seleccionar a melhor pessoa para o trabalho

– Treino para actuar de acordo com os métodos definidos

– Estabelecer incentivos financeiros para quem fosse além do 
padrão (prémio à peça = “óleo para máquina funcionar”)

– Passar a responsabilidade do trabalhador para quem faz o 
planeamento (divisão do trabalho: gestor/engenheiro e 
executante)

Estudo dos métodos de trabalho para elevar eficiência fabril
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Avaliar a gestão científica
“o homem máquina”

• Métodos aumentaram sem precedente a produtividade
e foram amplamente adoptados (cadeia de montagem
especialização e crescimento económico …)

• Aspectos desta perspectiva são ainda hoje comuns
– Medição do trabalho, sistemas de prémios etc 

• Podem ocorrer elevados custos humanos:
– repetição, tarefas rotineiras alienam as pessoas, 
absentismo, condições de HST,baixa qualidade do produto

– Reforço do poder do gestor sobre os trabalhadores
– Focalização no indivíduo ignorando as suas necessidades
sociais

Necessidades de uma perspectiva científica para a gestão!

Identificação de princípios para tornar organizações eficientes!
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Modelo dos proc. internos: Max Weber (1864-1920)
Princípios de organização de maneira justa e reacção às

normas de classe dominante (Quem é o melhor?)

• Regras e regulação: para guiar comportamento

• Impessoalidade: para eliminar favoritismos

• Divisão do trabalho: para os trabalhos (tarefas) serem
o mais simples possível e de fácil aprendizagem

• Hierarquia: para atribuir poder de tomar decisões

• Autoridade: estrutura que liga e une todo o sistema

• Racionalidade: gestores deveriam utizar os métodos
mais eficientes para atingir os objectivos

Racionalidade, mas ….rotina, falta de iniciativa e de 

responsabilidade...
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Princípios de naturesa abstracta para organizar o conjunto da
organização (POC^3): (diminuta importância na época…) 

• Apelou para a flexibilidade e proporção na utilização dos princípios
• Estruturou 14 princípios de organização, designadamente:

–Divisão do trabalho
–Unidade de comando e de direcção
–Encontrar o grau adequado de centralização
–Estabilidade do pessoal
–Encorajamento da iniciativa
–Subordinação do interesse particular ao interesse geral
–Espírito de corpo; justa repartição pela empresa e trabalhador
–Equidade; Ordem; Disciplina; Autoridade e responsabilidade

Categorização das actividades do gestor e das funções da gestão!

Modelo dos proc. internos: Henri Fayol (1841-1925)
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Avaliar os modelos dos processos internos

• Regras, regulações, procedimentos
impessoais, amplamente utilizados
asseguram consistência e parecem justos

• Podem ser lentos e inflexíveis
– Condições mudam mais depressa do que as regras
– Unidades da organização enfrentam condições diferentes
– Regras podem tornar-se mais importantes que acrescentar
valor: são o próprio fim (inovação… movimentos rápidos…)

As assunções são válidas no contexto?
Que alternativas poderiam funcionar melhor? 
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Modelo das relações humanas “o homem social”
Uma reacção às perspectivas dos modelos anteriores…

• Focalização na pessoa como ser social com muitas
necessidades (não apenas materiais) 

• Robert Owen (1771-1858): melhoria das condições de vida e de trabalho (13H/dia)

• Mary Parker Follett (1868-1933)
– Relevou a criatividade e importância do trabalho em grupo

“power with rather power over”
– Defendeu a substituição da burocracia pelas rede de grupos nos

quais as pessoas resolvem problemas
– Resolver problemas cria unidade integrativa (“jogos de soma 

não nula”: gestores e trabalhadores)  

• Chester Barnard (1886-1961): Teoria da aceitação da
autoridade (eficácia depende mais do superior que do 
subordinado: qualidade da comunicação, consistência com 
organização, capacitação das pessoas)
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Elton Mayo e a experiência de Hawthorne 

• Estudo dos efeitos da iluminação na produtividade

• Resultados inesperados estimularam estudos
sobre os efeitos das mudanças nas condições
físicas e ambientais do trabalhador

• Experiência na sala de montagem (estudos na
Western Electric Company, entre 1924 e 1933)
– Mulheres seleccionadas, repetição, tarefas mensuráveis
– Mudanças regulares no tempo de trabalho, breves
pausas de duração variável, lanche, etc …

– Resultados levaram à conclusão dos efeitos das 
mudanças nos aspectos sociais e nos físicos…

Gestor precisa de ter capacidades humanas e não apenas técnicas para

conseguir melhor desempenho organizacional
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A experiência de Hawthorne

• Grupo experimental

• Grupo de controle

Adaptado de Bartol, 1994

Grupo de controle

Grupo experimental

P
ro
d
u
tivid

a
d
e

Elevada

Baixa

Resultados esperados:

Resultados verificados:

Grupo de controle

Grupo experimental

Redução de luminosidadeBaixa Elevada
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Produtividade em sucessivos períodos

The relay assembly test room – output by experimental period      Source: Based on data from 
Roethlisberger and Dickson (1939). From Behavior in Organizations, 6th edition, Greenberg and Baron  © 1997. 
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Outros estudos sobre Hawthorne

• Pagamento às mulheres pelos resultados
– Produziram menos do que poderiam

• Evidência das pressões do grupo sobre os membros do 
grupo para que mantivessem um certo padrão de 
produtividade

• Programa de entrevistas sobre as atitudes no 
trabalho e na vida em geral
– Mostraram uma relação estreita entre o trabalho e a 
vida fora do trabalho
• Evidência de que os supervisores devem prestar
atenção às necessidades emocionais dos 
trabalhadores (subordinados)
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Maslow: Hierarquia das necessidades
Desenvolveu uma teoria damotivação baseada em
três pressupostos sobre a natureza humana

• As pessoas têm necessidades que nunca estão satisfeitas

• O comportamento das pessoas vai no sentido de satisfazer essas
necessidades

• As necessidades humanas estão hierarquizadas da base para o topo
da pirâmide

As pessoas têm necessidades para além das 

necessidades básicas: muito diferente dos 

clássicos ! (remuneração como “óleo que lubrificava”

e incentivava a organização)  
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Pirâmide das necessidades

• Sobrevivência (comida, água; salários ...)

• Segurança (segurança social, seguros, etc)

• Afiliação (sentimento de pertença e aceitação por outros)

• Auto-estima (reconhecimento, contribuições  apreciadas por outros, 
“gostar de si”)

• Auto-actualização (criatividade, ideias em realidade, desenvolvimento 
das capacidades e talentos)

Satisfação / Progressão; Insatisfação / Regressão; necessidades variáveis 
com o indivíduo; simultaneidade de necessidades de vários níveis; 
necessidades relacionadas com TER  e SER; Reflexo para a gestão ... 

Sobrevivência

Segurança

Afiliação
Auto-estima

Realização pessoal
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Teoria X e Y (McGregor)

X Assunções do gestor sobre a natureza humana: Y
• As pessoas desgostam - Esforço físico e    

do trabalho intelectual é um jogo

• Precisam de ser dirigidas - As pessoas exercitam a 

controladas, sancionadas auto-direcção e auto-
controle

para que trabalhem para controle externo não é a única

os objectivos via para atingir objectivos

• As pessoas querem ser                              - Envolvimento nos

dirigidas, não aceitam objectivos é função das

responsabilidades, têm recompensas, em particular 
das

fraca ambição e procuram que satisfaçam a realização

acima de tudo a segurança - As pessoas resolvem

Estilos do gestor problemas através da

autoritário/democrático criatividade e inovação

Encorajar autonomia… - Só uma pequena parte do    

Maturidade e controle potencial é aproveitado!
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Teoria dual (Herzberg)
• Factores higiénicos (ligados ao ambiente do trabalho, 

meio físico e social: salários, condições de trabalho, ambiente
agradável ...)

• Factores motivadores (ligados ao próprio trabalho e 
trabalhador, ou seja, interessante e desafiante, 
responsabilidade, autonomia, realização, poder, criatividade)

Satisfação Não satisfação Insatisfação

A                          B                        C

Estão satisfeitos Estão satisfeitos Nem uns

os factores apenas os factores nem outros

motivadores higiénicos estão satisfeitos

Consequências

para a gestão …
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Contribuições destas teorias

• Inportância de factores como a comunicação, a 
dinâmica de grupos, a motivação e a liderança

• Aplicação prática de estudos de 
comportamento

• Consideração dos avanços científicos em 
outras disciplinas como a psicologia, a 
sociologia, a antropologia, para além da gestão

• Importância do factor humano nas 
organizações, encarados mais como recursos
activos do que meros instrumentos passivos



Slide 1

Amílcar Ramos: ISCTE-Business School 11

Amílcar Ramos: ISCTE-Business 

School

21

Avaliar o modelo das relações humanas

• Influenciou muitas práticas da gestão – modernas
práticas de GRH relevam a importância do grupo, 
equilíbrio entre trabalho e vida familiar, etc…

• Integração das necessidades do indivíduo com as 
necessidades da organização

• Críticos reclamam destas práticas que reforçam
relações de poder desiguais – o poder permanece
ainda na organização

• Não é claro o efeito no desempenho e no valor 
acrescentado (efeito de Hawthorne…)

As assunções são válidas no contexto? 

Que alternativas poderiam funcionar melhor? 
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Organizações como sistemas abertos

Focalização nas relações com o exterior, das quais
depende a organização

• Subsistemas aumentam a complexidade –
interacção de uns com outros e com o exterior da
organização

• Sistemas Sócio-técnicos – necessidade de alinhar e 
tornar consistentes o sistema técnico e o sistema
social para garantir o bom desempenho de ambos.

• Teorias de contingência utilizam também a 
perspectiva dos sistemas abertos (dimensão, 

incerteza, tecnologia…)
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Modelo de sistemas abertos

Entropia negativa...

Sinergia...

Diferenciação...

Organização como

um conjunto de partes

interdependentes que

trabalham em conjunto

para uma mesma

finalidade
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Interacção de subsistemas nas organizações
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Assunções contrastantes entre 
sistemas lineares e não lineares
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Modelos para condições de incerteza
(Sistemas lineares e não-lineares)

X descobre o que Y e Z
estão a fazer e escolhe 
o que deve fazer e actua

Esta acção de X é
descoberta por Y e Z 
que escolherão 
determinadas acções 
para responder …. 

Cada acção de um deles 
tem impacto nos 
restantes…
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Teoria contingencial

• Os clássicos tentavam identificar o “the one best 
way” aplicável em todas as situações: Havia uma
solução óptima para todos os casos

• Mas na verdade, as acções adequadas da gestão
dependem de parâmetros particulares da
situação: Cada caso é um caso, cada situação exige
respostas diferentes

• Factores contingenciais:
– Dimensão
– Tecnologia
– Incerteza do meio envolvente
– Diferença entre os indivíduos
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Avaliar os modelos de sistemas abertos
• Influenciaram muitas práticas de gestão que
relevam a resposta a exigências externas
– Market research, strategic planning, alliances….

• Podem enfatizar a necessidade de mudança em
prejuízo da necessidade de estabilidade e da
eficiência

• A prática depende das interpretações dos 
acontecimentos pelas pessoas
– Juízos subjectivos pesam tanto como as análises
racionais

As assunções são válidas no contexto?

Que alternativas poderiam funcionar melhor? 
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Perspectivas na gestão

4 principais
modelos 
da gestão

Principais
preocupações
das teorias

Valores
Associados
a cada
modelo

Eficácia…

Liderança…

Equilíbrio…

Ciclo de vida

“Papagaio”

Modelo dos valores contrastantes, Quinn (2003)
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Características dos modelos
Caracte-
rísticas 

Racional Processos 
Internos 

Relações 
Humanas 

Sistemas
Abertos 

Autores F.Taylor 
Gilbbreths 

Henri Fayol 
Max Weber 

Mayo, Follet 
Barnard, 
Maslow, 
McGregor… 

Woodward 
L&Lorsch 
P.Waterman 

Critério de 
eficácia 

Produtivi-
dade, Lucro 

Estabilidade, 
continuidade 

Participação 
moral, coesão 

Adaptatibi-
lidade, apoio 
externo 

Meios/Fins Direcção 
clara leva a 
resultados 

Rotina leva à 
estabilidade 

Envolvimento 
leva ao 
compromisso 

Inovação 
contínua leva 
ao apoio 

Ênfase Análise 
racional, 
métrica 

Definição de 
responsabilid., 
documentação 

Participação, 
construção de 
consensos 

Resolução  
problemas, 
inovação 

Papel do 
gestor 

Director e 
“planner” 

Monitor e 
coordenador 

Mentor e 
facilitador 

Inovador e 
“broker” 
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“Metáforas” da empresa

Flexibilidade

“Grupo social” “Laboratório”

Orientação Orientação

Interna Externa

“Relógio” “Computador”

Centralização

Empresa é tudo isto!  Equilíbrio, Liderança…

O que gera o sucesso gera o insucesso! Ciclo de vida …
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Conclusão

• O modelo dos valores contrastantes oferece
perspectivas alternativas à gestão

• Cada um depende das assunções sobre o 
contexto em que as pessoas gerem e 
trabalham

• Capacita o pensamento construtivo acerca
das práticas correntes da gestão e se elas
são o melhor caminho para acrescentar valor

Assunções? Contexto? Alternativas?



Slide 1

Amílcar Ramos: ISCTE-Business School 17

Amílcar Ramos: ISCTE-Business 

School

33

Organizações Aprendentes

• Atitude face à mudança: Se funciona não mudes; Se não
mudares não vai funcionar por muito tempo!

• Atitude face a novas ideias: Se foi inventado aqui
rejeita!

• Quem é responsável pela inovação:Área funcional de 
I&D; Qualquer um na organização!

• Principal medo: Cometer erros; não aprender e não
adaptar!

• Vantagem competitiva: Assenta nos Produtos e serviços; 
Capacidade para aprender, conhecimento, competências!

• Função do gestor: Controle dos outros; Capacitar os
outros!
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Tendências actuais da gestão

• Globalização (Desafios e oportunidades)

• Diversidade da força de trabalho

• Empreendedorismo (oportunidades e criar valor, inovar, crescer)

• Tecnologia (Internet, comércio electrónico, novos processos, 
materiais…)

• Necessidade de inovação e flexibilidade

• Importâcia da Qualidade (TMQ: focalização no cliente, releva a melhoria
contínua, focalização nos processos de trabalho, melhorar a qualidade em tudo o 
que faz, medir adequadamente, capacitar subordinados; cículos de qualidade, 
brainstorming)

• Organizações Aprendentes e gestão do conhecimento
(recurso cada vez + importante)

• Espiritualidade no trabalho (partilha de valores)

• Responsabilidade social da empresa (RSE) e ética
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Os 7 “S” da Mckinsey

Características das empresas excelentes:
1. Inclinação para a acção 2. Estar próximo do cliente

3. Autonomia/espírito de equipa 4. Produtividade através das pessoas

5. Criação de valores 6. Manter-se no sector que se domina

7. Estruturas simples                    8. Flexíveis (Centralização valores)

Structure 

Strategy                                                   Systems

Shared Values

Skills                      Staff                        Style   
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Práticas empresarias
“Teoria” Z

Características do sistema de gestão: 

“A” “Z” “J”

• Emprego C.Prazo L.Prazo Vida

• Decisão Indiv.                  Cons.                 Consensual

• Responsabilidade Individual            Indiv.               Colectiva

• Promoção Rápidas Lentas Lentas

• Controle Formal                 Inf.+Ex.              Informal

• Carreira Especializ.            Misto Polivalente

• Visão da pessoa Segmentado “Família” “Todo”

As empresas japonesas a trabalhar num contexto diferente adequaram

as características do sistema de gestão à realidade dos valores da

sociedade Americana 
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Teorias de comportamento
Importância de compreender os vários factores que afectam
o comportam. humano nas organizações (“homem social”). 

Principais precursores destas teorias
1. Robert Owen (1771-1858): melhoria das condições de vida e de trabalho

(13H/dia)

2. Hugo Munsterberg (1863-1916): Estudo do trabalho e maneiras para
encontrar os “mais talhados”, influenciar para o interesse da gestão

3. Chester Barnard (1886-1961): Teoria da aceitação da autoridade
(depende do superior: qualidade da comunicação, consistência com 
organização, capacitação das pessoas)

4. Mary Parker Follet (1868-1933): As pessoas são influenciadas pelo
grupo onde trabalham; “power with rather power over”, conceito de 
integração (jogos de soma positiva)


