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RESUMO 
 
 

SOUZA, Edson Miranda de. A contribuição de Henri Fayol para o desenvolvimento de 
estratégias organizacionais. 2009. 120 fls. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Faculdade de Ciências Empresariais, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2009. 
 
 

O engenheiro francês Henri Fayol é usualmente apresentado como um dos 
codificadores da Escola Clássica de Administração, o que se demonstra ser uma 
representação limitada da amplitude de sua contribuição para a evolução do pensamento 
administrativo. Além disso, é frequentemente associado ao seu contemporâneo, o teórico 
norte-americano Frederick Taylor, sendo aos dois atribuída a defesa de um modelo 
autoritário de administração. Entretanto, recentemente, pesquisadores descobriram, através 
do exame de documentos raros e não publicados, um desconhecido retrato desse pioneiro. 
Tais estudos revelam conceitos desenvolvidos por Fayol que antecipam aspectos de teorias 
e práticas da Administração que, somente mais tarde, seriam desenvolvidas, como a Escola 
de Relações Humanas, a Teoria Contingencial e o Planejamento Estratégico. Esta 
dissertação, elaborada a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica, identifica a 
contribuição de Fayol para o desenvolvimento de estratégias organizacionais, bem como 
enfatiza sua influência para o gerenciamento contemporâneo. Ao apresentar as recentes 
pesquisas sobre o homem e o teórico Henri Fayol, este estudo permite, aos docentes e 
estudantes de língua portuguesa, acesso a escritos e palestras de sua autoria que, até então, 
permaneciam desconhecidos, possibilitando sua análise e correlação com trabalhos 
seminais na área de estratégias empresariais. 
 

Palavras-chave: Henri Fayol, Administração, estratégias organizacionais, Teoria 
Organizacional.  
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ABSTRACT 
 
 

SOUZA, Edson Miranda de.  Henri Fayol’s contribution to the development of 
organizational strategies. 2009. 120 pages. Thesis (Master of Business Administration) – 
Faculdade de Ciências Empresariais, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2009. 
 

 
The French engineer Henri Fayol is usually introduced to the students of 

Management as the Father of Classical School, which however, would be a 
misrepresentation of the breadth of his contribution to management. In addition, he is often 
associated with his contemporary, the American theorist Frederick Taylor, both credited 
with having advocated an authoritarian model of management. Recent researchers, 
however, have found, through examining unpublished and rare documents, an unknown 
portrait of this pioneer. These studies uncover concepts, developed by Fayol, which 
anticipated aspects of coming management theories like human relations movement, 
systems-based contingency theory and strategic planning. This thesis, made through an 
extensive bibliographical research, identifies Fayol’s contribution to the evolution of 
organizational strategies, as well as his influence on contemporary management. By 
presenting this recent research about the man and theorist Henri Fayol, this study allows, to 
the Portuguese language students and scholars, access to writings and speeches of Henri 
Fayol that  remain untranslated and unpublished until now. This study forms a means for 
analyzing and correlating the new information with seminal studies on the organizational 
strategy field. 
 
Key-words: Henri Fayol, Management, organizational strategies, Organizational Theory. 
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RÉSUMÉ 
 

 
SOUZA, Edson Miranda de. La contribution  d’Henri Fayol au développement de 
stratégies organisationnelles. 2009. 120 pages. Thèse (Maîtrise en Administration) – 
Faculdade de Ciências Empresariais, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2009. 
 
 

L’ingénieur français Henri Fayol est habituellement présenté comme l’un des 
codificateurs de l’École Classique d’Administration, ce qui s’avère être une représentation 
limitée de l’amplitude de sa contribution à  l’évolution de la pensée administrative. En 
outre, il est souvent associé à son contemporain, le théoricien nord-américain Frederick 
Taylor, la défense d’un modèle autoritaire d’administration étant attribuée à tous les deux. 
Cependant, récemment, des chercheurs découvrirent au moyen de l’examen de documents 
rares et non publiés, un portrait méconnu de ce pionnier. De telles études révèlent des 
concepts développés par Fayol qui anticipent des aspects de théories et de pratiques de 
l’Administration qui, plus tard seulement seraient développées, comme l’École des 
Relations Humaines, la Théorie Contingentielle et le Planning Stratégique. Cette thèse, 
élaborée à partir d’une vaste recherche bibliographique, identifie la contribution de Fayol 
au développement de stratégies organisationnelles, de même qu’elle met l’accent sur son 
influence dans le management contemporain. En présentant les récentes recherches sur 
l’homme et le théoricien Henri Fayol, cette étude permet aux enseignants et aux étudiants 
de langue portugaise, d’accéder à ses écrits et à ses conférences jusqu’alors méconnus et de 
travailler à leur analyse et à leur corrélation avec des travaux séminaux dans le domaine 
des stratégies entrepreneuriales. 
 
Mots-clés: Henri Fayol, Administration, stratégies organisationnelles, Théorie 
Organisationnelle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A exemplo de muitas riquezas ainda não utilizadas, há uma energia 
administrativa em estado latente, espalhada em quantidade considerável 
pela humanidade inteira. São forças novas pendentes de 
desencadeamento, bens que cumpre liberar e por a serviço do homem 
(HENRI FAYOL, 1919). 

 

 

Os estudos da Organização caracterizam-se por diversidade e fragmentação, tendo 

evoluído a partir de uma perspectiva que privilegia o pensamento anglo-saxão (BRONZO e 

GARCIA, 2000; RODRIGUES e CARRIERI, 2000). Esse processo de construção do 

pensamento, calcado em etnocentrismo, tem limitado uma compreensão mais abrangente 

dos estudos organizacionais como uma prática comparativa. Em vista disso, fica clara a 

necessidade de se incorporar uma abordagem que considere a diversidade, fugindo-se de 

padrões previamente definidos, e abarcando-se a possibilidade de focar a contribuição de 

diferentes culturas. 

Desta forma, por desconsiderar o fator cultural, os estudos comparativos não têm 

revelado particularidades das sociedades investigadas, insistindo em concentrar-se em 

conceitos universalistas incapazes de explicar mudanças em diferentes ambientes culturais 

e industriais, dificultando a captação de significados comuns em ambientes não-saxônicos 

(RODRIGUES e CARRIERI, 2000). Como atesta Rodrigues e Carrieri (2000, p. 22): “A 

maioria dos estudos comparativos não revelam as particularidades institucionais das 

sociedades investigadas, podendo apenas, parcialmente, detectar a natureza das 

organizações em sociedades diferentes.” 

A relevante influência do enfoque anglo-saxão na construção do pensamento 

administrativo pode ser uma das razões para o relativo obscurantismo existente em relação 

às reais contribuições do teórico, de origem francesa, Jules Henri Fayol (1841-1925). 

Tendo bebido na fonte do positivismo, notadamente nos pensamentos do compatriota e 

contemporâneo Émile Durkheim (1858-1917), Fayol viria a desenvolver teorias e práticas 

que, apesar de colocá-lo como um dos pais da Teoria da Administração, ainda são pouco 

estudadas, notadamente com referência às possíveis contribuições de seu pensamento para 

as práticas administrativas correntes.  

Este estudo ocupar-se-á, portanto, da análise dessas possíveis contribuições, 

principalmente, no que se refere aos modelos de estrutura organizacional e ao pensamento 

estratégico. E por necessidade de contextualização, focará inicialmente o processo de 
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construção da ciência, que evoluiu da antecedente ciência da natureza para a ciência do 

homem, notadamente a Sociologia, que viria a lançar os alicerces teóricos que propiciaram 

o surgimento da Administração, para, num segundo momento, focar a contribuição 

específica de Fayol ao seu desenvolvimento evolutivo.  

O fato é que, passados mais de noventa anos da publicação de sua obra-prima, 

Administration Industrielle et Générale – AIG, Henri Fayol ainda desperta controvérsias. 

Uma releitura de seus trabalhos pode apresentar ao leitor do século XXI um autor 

surpreendentemente contemporâneo. Fato é que, após décadas de desenvolvimento da 

teoria administrativa, encontra-se em Fayol conceitos que antecipam aspectos do 

movimento de relações humanas, da teoria de contingências, do maior envolvimento dos 

empregados no processo decisório e do desenvolvimento do conhecimento gerencial como 

ciência. O questionamento que se faz é que, a despeito de ter contribuído para o 

desenvolvimento de tão inovadores e avançados conceitos, Fayol seja lembrado apenas 

como o pai da Escola Clássica de Administração, o que não representa, com a clareza 

necessária, sua efetiva contribuição para a Ciência da Administração. Ao contrário, da 

releitura de Fayol emerge um pensador muito mais complexo e multidimensional do que o 

estereótipo convencional que o identifica com a Escola Clássica. 

De certa maneira, Fayol parece ter sido vítima da cronologia e da História. Tendo 

apresentado suas idéias na mesma época que o norte-americano Frederick W. Taylor, os 

ambientes econômicos e políticos da primeira metade do século XX contribuíram para que 

o norte-americano o ofuscasse, ao mesmo tempo em que a história da Administração os 

colocava no mesmo patamar, citando suas contribuições, frequentemente, como 

equipotentes no plano cronológico e valorativo, o que também pode ser considerado uma 

subestimação de seu verdadeiro papel histórico, bem como do alcance de suas 

contribuições para o desenvolvimento da teoria gerencial. 

Uma releitura de Fayol poderá nos conduzir à conclusão de que ele, na verdade, foi 

o precursor de várias escolas e teorias administrativas que iriam surgir nos anos seguintes, 

como a Escola de Relações Humanas e as teorias de sistemas e da contingência estrutural, 

ecologia organizacional, com destaque para a surpreendente contemporaneidade de suas 

proposições. 

A revisão dos registros científicos sobre Henri Fayol irá fornecer apenas um 

pequeno número de estudos que abordam sua história de vida e sua contribuição à 

Administração moderna. Mas há que se destacar o fato de que os poucos autores que se 

ocuparam deste importante teórico desenvolveram pesquisas que abordam, principalmente, 
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a contemporaneidade de suas idéias. Dentre eles, encontram-se Breeze (1980, 1981, 1985, 

1995), Reid (1986, 1988, 1995), Wren (1995, 2001) e Wren, Bedeian e Breeze (2002). 

Mais recentemente, foram publicados os estudos de Peaucelle (2003) e Parker e Ritson 

(2005). Um estudo que exigiu pesquisa mais elaborada sobre o homem Fayol, dado que, 

praticamente, única biografia, recente, foi a publicada, no Japão, por Sasaki (1987). De 

certa forma, esgota-se com essas poucas referências as obras disponíveis 

internacionalmente. No Brasil, ou em língua portuguesa, nada foi identificado que pudesse 

ser classificado como um trabalho relevante, de base científica, sobre Henri Fayol. 

Mais ainda, apesar da ênfase na atualidade das idéias do fayolismo, poucos estudos 

se ocupam em destacar, especificamente, a inegável  ligação entre o pensamento de Fayol 

sobre a necessidade de planejar e de prever e as metodologias para o desenvolvimento de 

estratégias organizacionais, ou seja, são poucos os autores que reconhecem o mérito de 

Fayol em relação à adoção, pela Administração moderna, da prática de planejar, prever, 

pensar no longo prazo. O que pode ser classificado de omissão científica, já que o teórico 

deixou registrado seu entendimento de que gerenciar significa olhar para frente, como quer 

dizer o termo francês prévoir, utilizado por ele para definir um dos componentes da 

Administração. Segundo Fayol (1994, p. 26), ”administrar é prever, organizar, comandar, 

coordenar e controlar.” Neste sentido, prever tem como significado olhar além e planejar. 

Ele próprio induz esta inferição ao interpretar que “prever é perscrutar o futuro e traçar o 

programa de ação.” 

Uma releitura de Fayol pode apresentá-lo, pois, como um executivo dotado de 

flexibilidade, com foco na estratégia, trabalhando dentro de um contexto situacional, 

antecipando tendências que somente décadas depois seriam disseminadas por outros 

doutrinadores. De acordo com Parker e Ritson (2005, p. 189), Fayol possuía uma 

orientação para a ciência social em contraponto a Taylor: “Suas teorias de Administração 

abraçam aquilo que hoje poderia ser reconhecido como uma perspectiva social e científica 

interdisciplinar, em comparação com a orientação de Taylor, focada apenas em 

engenharia”.1 Wren (1995, p. 10) lembra que Fayol indicou a necessidade do planejamento 

de longo prazo e de adaptação às mudanças ambientais: “Ao contrário do mito perpetuado 

por escritores modernos, Fayol não via a empresa como um sistema fechado”.  

                                                 
1 Esta e outras traduções de textos em idiomas estrangeiros foram preparadas por este autor. 
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Tem-se, pois, que um cientista da importância de Fayol não foi devidamente 

reconhecido no seu tempo e, ainda, convive-se com um estereótipo que não faz jus à sua 

importância como teórico. 
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2 PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DE E SOBRE HENRI FAYOL  
 

 

 

As raízes da moderna Administração situam-se na virada do século XX 

(CRAINER, 2003), com Fayol se posicionando como um de seus principais teóricos. Wren 

(2001) destaca os vários modernos instrumentos gerenciais utilizados para o que é 

denominado turnaround, ou seja, uma reviravolta, uma profunda mudança na forma de 

gerenciamento da Organização, indiscutivelmente promovida por Fayol: 

 
Prescrições para prevenir ou adiar o declínio de empresas falham em encontrar um 
consenso. Redesenho organizacional para alinhar estratégia e estrutura (Chandler, 
1962), mudança na liderança gerencial, fusões, aquisições, alianças, downsizing, 
desinvestimentos em empreendimentos não rentáveis, foco em competências 
básicas e recursos, [...] e re-engenharia [...] são algumas opções oferecidas para 
guiar um turnaround corporativo. Enquanto existem vários estudos de casos de 
reflorescimento de modernas corporações [...] turnarounds corporativos de 
períodos anteriores tem sido negligenciados (WREN, 2001, p. 475). 

 

Wren (2001) evoca Fayol citando Bancplain2 (1974): 

 
O que é único sobre turnaround corporativo é o que aconteceu na França no final 
do século XIX; seu principal agente de mudança atribuiu este sucesso ao uso de 
habilidades gerenciais e, desta forma, esta experiência conduziu para o 
desenvolvimento de uma Teoria de Administração (BANCPLAIN, 1974 apud 
WREN, 2001, p. 475).  

 

Ao contrário do que poderia sugerir o senso comum, dada a sua importância como 

teórico responsável pelo salto evolutivo da Ciência da Administração na passagem do 

século XIX para o século XX, são raros os estudos que têm por foco a vida e os 

ensinamentos de Henri Fayol. Uma pesquisa na rede mundial de computadores, a World 

Wide Web, nos mostrará centenas de milhares de referências ao seu nome, mas além dos 

poucos trabalhos científicos dos pesquisadores que denominaremos “os novos fayolistas”, 

nada mais encontraremos que referências à sua principal obra –  AIG, citações diversas e 

os repetidos resumos de sua biografia. 

Uma pesquisa nos websites de universidades brasileiras sobre o tema nos conduzirá 

a um inexplicável vazio. Não existe qualquer outro estudo no Brasil além da obra – Taylor 

& Fayol, de Benedicto Silva (1987), nem na América do Sul, sobre o trabalho de Henri 

Fayol, sua vida e sua contribuição para a Teoria da Administração. 

                                                 
2 BLANCPAIN, Fréderic. Les cahiers inédits d’Henri Fayol. Bulletin International d’Administration 
Publique, v. 28 e 29, p. 1-48, n. 6, jun. 1974. (Supplément à la Revue Management France) 
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O estudo de Silva (1987), originalmente publicado em 1960, também não é focado 

exclusivamente em Fayol, abordando os denominados criadores da Administração 

Científica da qual também faz parte Frederick W. Taylor, e é dividido em três partes. A 

primeira, segundo o autor: 

 
Consiste numa exposição geral sobre Frederick Taylor e Henri Fayol, destacando e 
confrontando aspectos importantes, ainda mal ou não conhecidos, da biografia, dos 
feitos e das idéias de cada um deles; e tem por fim complementar, ampliar e 
atualizar o repertório de informações e conceitos correntes no Brasil sobre os dois 
genitores da Administração Científica (SILVA, 1987, p. vii). 

 

A segunda e terceira partes do estudo, dedicadas a Taylor e Fayol respectivamente, 

constituem-se da publicação de separatas de conferências apresentadas em simpósios 

realizados entre 1944 e 1945, organizados pelo Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP (SILVA, 1987). 

No que se refere a Fayol, Silva (1987) baseia-se, principalmente, nos textos de 

Lyndall Urwick e Luther Gulick, segunda geração de fayolistas, cujos trabalhos foram 

publicados entre as décadas de 1930 e 1950. Como leciona Reid (1995, p. 65): “O 

americano Luther Gulick e o inglês Lyndall Urwick tiveram os mais importantes papéis no 

início da disseminação das idéias de Fayol nos Estados Unidos.” Urwick3 (1943 apud 

Breeze, 1995, p. 39) classificava Fayol como o mais avançado pensador nas questões de 

administração dos últimos cinquenta anos. 

Neste ponto, vale introduzir uma nova classificação das gerações de fayolistas, para 

compreender as diversas fases que separam e determinam os estudos sobre sua obra. A 

primeira geração é composta por seus seguidores diretos, seus discípulos, principalmente 

aqueles que com ele trabalharam na divulgação da doutrina. Fazem parte desse grupo, 

dentre outros, Paul Vanuxem, Joseph Wilbois4, Robert Desaubliaux – casado com uma 

neta de Fayol), Joseph Carlioz5 6 – diretor da empresa Comambault que trabalhou com 

Fayol durante muitos anos (BREEZE, 1985), Georges Lachapelle, Maxime Leroy, Sainte-

Claire Deville, Paul Devinat, Charles de Freminville, Mazerat e Henri Verney7, que 

publicou em 1925 a primeira biografia do mestre. Esses autores, os primeiros fayolistas, 

publicaram seus trabalhos entre as décadas de 1910 e 1920. 

                                                 
3 URWICK, Lyndall. The elements of business administration. New York: Harper & Brothers,1943, p. 14. 
4 VANUXEM, P; WILBOIS, J. Essai sur la conduite des affaires et la direction des hommes. Paris: Payot, 
1919. 
5 CARLIOZ, J. Étude sur les associations industrielle et commerciales. Paris: Librarie Centrale des Chemins 
de Fer, 1900. 
6 CARLIOZ, J. Gouvernement des enterprises. Paris: École Supérieure de l’Intendance, 1928. 
7 VERNEY, H. Le fondateur de la doctrine administrative: Henry Fayol. Paris: Dunod, 1925. 



19 
 

A segunda geração de fayolistas, da qual Gulick e Urwick são expoentes, continuou 

a divulgação das idéias de Fayol nas décadas subsequentes, até o início dos anos 1950. A 

partir desta época e até o final da década de 1970, verifica-se um relativo vazio com 

respeito à divulgação do fayolismo. São quase 30 anos, nos quais o nome de Henri Fayol 

praticamente não passou do que Bedeian (1998) viria a chamar de um capítulo obrigatório 

na história da Administração. Durante esse período, vamos encontrar apenas os esparsos 

textos de Blancpain (1974) e de Brodie (1967), fazendo com que o tema Fayol e suas 

idéias permanecessem em sono profundo, em uma época que vivenciou grandes 

transformações na sociedade e, consequentemente, nos negócios. 

A partir de 1980, entretanto, uma terceira onda de pesquisadores traz o tema à tona, 

em uma sucessiva leva de textos que se estendem aos dias de hoje, ainda que circunscritos 

a um pequeno número de estudiosos. Tal processo teve início com a apresentação da 

dissertação de mestrado de John D. Breeze para o Master of Business Administration 

Program da Saint Mary’s University, em Halifax, Canadá: Henri Fayol’s – Résumé de la 

doctrine administrative: translation, commentary and analisys of its historical 

development. Breeze (1980, p. 2) justifica a importância de seu trabalho, afirmando que 

apesar de Fayol ter continuado a escrever após a publicação de AIG, esses textos não 

haviam sido publicados: “Considerando o valor de sua contribuição e seu mérito, é uma 

surpresa que uma avaliação definitiva de sua vida e de seu trabalho esteja ainda por ser 

publicada, seja em inglês ou em francês.” O autor ressalta, ainda, a dificuldade de acesso 

ao trabalho de Fayol fora da França, mostrando que apenas alguns poucos eruditos, entre 

eles Bedeian, Brodie (1967), Cuthbert (1970)8, Dale (1960)9 e Urwick (1937)10 (a segunda 

geração de fayolistas) tinham publicado informações adicionais que permitiram um melhor 

entendimento de sua vida e de sua contribuição à Administração. 

Depois de quebrar esta amnésia histórico-científica, o canadense John D. Breeze 

passou a publicar uma série de estudos sobre o tema Fayol (BREEZE, 1980, 1981, 1985, 

1995), tornando-se o precursor do grupo denominado, pelo autor desta dissertação, “os 

novos fayolistas”, ao qual veio se juntar o francês Jean-Louis Peaucelle e o americano 

Daniel A. Wren da Universidade de Oklahoma, o americano Donald Reid da Universidade 

da Carolina do Norte, o australiano Lee D. Parker da Universidade de Adelaide e o japonês 
                                                 
8 CUTHBERT, N. Fayol and the principles of organization. In: TILLETT, A.; KEMPNER, T.; WILLS, G. 
(Eds.). Management thinkers, London: Penguin, Baltimore: MD, 1970.  
9 DALE, E. The great organizers. New York: MsGraw-Hill, 1960. 
10 URWICK, L. F. The function of administration with special reference to the work of Henri Fayol. In: 
GULICK, L.; URWICK, L. F. (Eds.). Papers on the science of administration. New York: Institute of Public 
Administration, 1937. 
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Tsuneo Sasaki. Também integra o grupo de novos fayolistas o veterano (fayolista da 

segunda geração) Arthur G. Bedeian, professor da Universidade Estadual da Lousiana, 

autor de extensa e diversificada produção acadêmica.  

Os novos fayolistas em muito ampliaram, durante as duas últimas décadas, o 

conhecimento público sobre a vida e a obra de Henri Fayol, trazendo ao conhecimento dos 

estudantes de Administração textos inéditos do próprio teórico, além de artigos que 

analisam e dissecam sua vida, sua visão estratégica e a contemporaneidade de seu 

pensamento. 

Esta revisão de publicações científicas não identificou, entretanto, qualquer 

pesquisador da América do Sul que houvesse produzido e publicado material relevante 

sobre o tema. Destarte, este trabalho propõe-se inédito, por trazer ao leitor de língua 

portuguesa a oportunidade de aprofundamento nas questões relacionadas à vida e à 

contribuição de Fayol para a evolução da teoria administrativa. 
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3 PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA   
 
 

3.1 Problema de pesquisa 

 

Qual foi efetivamente a contribuição de Henri Fayol para o desenvolvimento 

de estratégias organizacionais? Uma releitura dos textos de Fayol, associada a uma 

análise dos textos produzidos nos últimos 25 anos, escritos por pesquisadores que este 

autor denomina “os novos fayolistas”, e um estudo comparativo destes com o clássico de 

Chandler (1990), notadamente no que se refere aos trabalhos de reestruturação da Du Pont, 

apresentam-se como interessantes caminhos para o trabalho deste pesquisador. O estudo de 

Chandler (1990) foi utilizado para esta análise, uma vez que descreve a construção de 

novas estruturas organizacionais em empresas norte-americanas, que ocorreram na mesma 

época (entre 1919-1921) em que Fayol, já tendo publicado o AIG, aposentara-se de suas 

funções executivas e passara a dedicar-se exclusivamente à propagação de sua doutrina. 

 Considerando-se o que Vergara (2007) denomina de problema: uma questão não 

resolvida para a qual busca-se, na pesquisa, uma resposta, neste caso específico, tomando 

como base o problema ora formulado, teriam sido, de alguma forma, os conceitos de Fayol 

exportados para os Estados Unidos naquela época, confirmando o que Burrell (2006) 

denominou de “natureza transatlântica” dos conhecimentos organizacionais, a importação e 

re-exportação de conceitos entre a Europa e os Estados Unidos? 

 
 

3.2 Objetivos 

 

Fundamentando-se nessa problemática, este estudo tem como objetivo central: 

identificar possíveis contribuições do pensamento de Jules Henri Fayol para o 

desenvolvimento de estratégias organizacionais. 

Neste sentido, o tema será tratado sob a ótica dos pilares “estratégia” e “estrutura”, 

com base na comparação do desenvolvimento de estratégias e consequentes estruturas 

organizacionais, notadamente as descritas por Chandler (1990), com aquelas estratégias e 

estruturas identificadas na doutrina de Fayol. 

Expandindo o objetivo central com vistas a uma competente abordagem 

investigativa, propõe-se, também, com esta pesquisa. descrever a contribuição de Henri 
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Fayol para o pensamento gerencial, partindo-se de estudos do próprio teórico, que somente 

foram tornados públicos a partir de 2002. 

Desta forma, será enfocado, neste estudo, o valor de Henri Fayol como teórico da 

doutrina administrativa e como profissional, sendo abordada sua contribuição para a 

evolução do pensamento administrativo e sua influência no pensamento gerencial 

contemporâneo. 

 

3.3 Justificativa 

 

Na visão de Vergara (2007, p. 21), o problema de pesquisa “é uma questão não 

resolvida, é algo para o qual se vai buscar resposta [...] lacuna epistemológica ou 

metodológica percebida [...] alguma necessidade de pôr à prova uma suposição [...] a 

vontade de compreender e explicar uma situação do cotidiano ou outras situações”. No 

entendimento de Minayo (2006): 

 
O problema é uma parte, um fragmento, um recorte de determinada totalidade que, 
para ser estudado em sua significação, deve conter relações essenciais e expressar 
especificidades [...], a possibilidade de projetar seu olhar [do investigador] sobre 
determinado fenômeno que, embora analisável em suas dimensões, faz parte de um 
sistema ou de uma realidade muito mais abrangente (MINAYO, 2006, p. 182-183).  

 

Os estudos da Organização, fragmentados e dispersos, apresentam relevante lacuna 

quanto a real dimensão do papel desenvolvido por Fayol na construção do conhecimento 

administrativo. Mormente alçado à condição de pensador da Escola Clássica, a influência 

anglo-saxônica na produção científica da Administração não permitiu que se tivesse 

explorado, com a devida profundidade, o pensamento do teórico de origem francesa, cujo 

alcance pode ser parte de uma realidade muito mais abrangente. Poderemos encontrar 

Fayol caminhando entre a interseção das Escolas Clássica e de Relações Humanas, 

influindo na construção do conhecimento administrativo, que se expandiria com o 

desenvolvimento de teorias contingenciais, principalmente, das relacionadas com a 

estratégia e estrutura das organizações. 

Nesse contexto, novas teorias e escolas no campo da Administração florescem. A 

partir da segunda metade da década de 1960, o planejamento estratégico ganha um forte 

impulso decorrente da grande popularidade do livro Corporate Strategy, publicado por 

Igor Ansoff em 1965 (MENDES, BINDER e PRADO JÚNIOR, 2006). Segundo os 

autores, Corporate Strategy  
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ganha espaço entre acadêmicos e gestores por atender às necessidades da maioria 
das empresas da época, ou seja, ao mesmo tempo em que colaborava para 
desenvolver uma atitude de análise das variáveis estratégicas da firma, o 
planejamento estratégico fornecia os elementos para a racionalização de processos 
e ganhos de eficiência” (MENDES, BINDER e PRADO JÚNIOR, 2006, p. 3). 

 

Em 1962, o pesquisador Alfred D. Chandler Jr. publica seu clássico Strategy and 

Structure, onde desenvolve estudos sobre quatro corporações americanas do início do 

século XX, mostrando como desenharam sua estrutura organizacional, de forma a poder 

conduzir diversas operações e diversificadas linhas de produtos, e a lidar com a sua 

expansão geográfica, o que exigiu uma estrutura de poder mais descentralizada. O primeiro 

estudo de Chandler (1990) recai sobre a E. I. du Pont de Nemours & Co. (referida neste 

trabalho apenas como Du Pont), que viria a aprovar um novo organograma em 1920, e 

implementá-lo a partir de 1921. 

Em um trabalho denso e minucioso, Chandler (1990) discorre, então, sobre a 

implementação da estrutura descentralizada na empresa General Motors, de cujo capital a 

Du Pont passara a participar de forma relevante, e aborda as mudanças organizacionais 

ocorridas na Standard Oil Company e na Sears, Roebuck and Company. Vários dos 

pioneiros da Administração, destacados teóricos, empresários e executivos são 

mencionados. Não se encontrará, entretanto, em nenhuma das 463 páginas de Strategy and 

Structure, qualquer referência a Henri Fayol. Taylor merece seis referências ao longo do 

texto, sendo a primeira não muito lisonjeira:  

 
Na formação destas estruturas administrativas, muitos dos construtores 
organizacionais primeiro concentraram-se na unidade de campo e na fábrica, ao 
invés de em vendas ou compras, escritórios ou minas. Foi neste nível que 
Frederick W. Taylor, Harrington Emerson e outros advogados da 
“Administração Científica” despenderam quase todas suas energias 
(CHANDLER, 1990, p. 24). 

           

           É essa configuração incoerente da história da Ciência da Administração, 

caracterizada pela frequente omissão do nome de Henri Fayol entre os teóricos de 

expressão do pensamento administrativo, que originou o objeto de pesquisa desta 

dissertação de mestrado.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

4.1 A Construção do Conhecimento em Administração 
 

A evolução do conhecimento científico, particularmente das ciências sociais, 

acontece em contextos específicos de cada momento histórico, a partir de ferramentas 

institucionais que visam legitimar os novos conceitos que surgem, contrapondo-se às 

teorias vigentes. Reed (2006, p. 64) enfatiza que a “criação de uma teoria é uma prática 

intelectual situada em dado contexto histórico [...] para legitimar certos conhecimentos e os 

projetos políticos que deles derivam”. Os estudos organizacionais evoluíram, portanto, 

dentro dessa perspectiva histórica, calcada na “observação dos fatos sociais na esfera da 

produção e do trabalho, carregada de valores e referências dominantes, com a subordinação 

da ciência aos movimentos mais amplos do capital e dos interesses dominantes” 

(BRONZO e GARCIA, 2000, p. 70). 

Assim, a construção do conhecimento científico funda-se em uma base de 

racionalidade legitimada pelo pensamento convencional (BRONZO e GARCIA, 2000). 

Segundo Santos (1988, p. 3): “O modelo de racionalidade que preside a ciência moderna 

constituiu-se a partir da revolução científica do século XVI, [e somente]  no século XIX, 

este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes”. Esse quadro 

começa a mudar a partir dos trabalhos de Kuhn, prevendo a importância da diversidade e 

da pluralidade, e “ressaltando a validade dos estudos históricos e sociológicos para o 

avanço da prática científica” (BRONZO e GARCIA, 2000, p. 68). Conforme Burrell 

(2006), para Kuhn a ciência se desenvolve por meio de tensões políticas, de forma cíclica e 

renovadora, interligando os ciclos de vida dos indivíduos e a evolução das ciências. Este 

processo evolutivo atravessa períodos de descontinuidade da chamada “ciência normal”, 

alternando ciclos de mudanças revolucionárias. 

A evolução da Ciência da Administração, segundo Bronzo e Garcia (2000, p. 71), 

caracteriza-se, assim, por sua multidisciplinaridade, fragmentação e descontinuidade. Os 

estudiosos argumentam ser a natureza epistemológica das teorias organizacionais o 

caminho para “ultrapassar certos problemas empíricos no campo da Administração”, que 

fundamentam as diferentes correntes do pensamento administrativo. Dentre essas correntes 

destacam-se, por seu perfil paradigmático e de inflexão, as escolas Científica, de Relações 

Humanas e Estruturalista.  
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A origem da Ciência da Organização remonta ao século XIX, sendo fruto da 

evolução do capitalismo industrial que trouxe ao ambiente econômico mudança e 

complexidade (REED, 2006). A organização como forma de poder, o crescimento da 

sociedade organizacional e o racionalismo formam a base para os primeiros estudos da 

nascente Teoria das Organizações. A organização racional define padrões e institucionaliza 

o indivíduo. “Os seres humanos tornam-se ‘matéria-prima’ transformada pelas tecnologias 

da sociedade moderna em membros bem comportados e produtivos da sociedade, pouco 

propensos a interferir nos planos de longo prazo das classes dominantes e elites” (REED, 

2006, p. 67). Essa visão mecanicista foi um dos pilares da idéia européia de progresso a 

partir do século XVIII, constituindo-se sinal intelectual da ascensão da burguesia, onde 

ordem e estabilidade são condicionantes da transformação tecnológica (SANTOS, 1988). 

Tal postura epistemológica, que viria a guiar os estudos e teorias desenvolvidas ao 

final do século XIX, decorreu de um processo evolutivo da ciência a partir da escola 

positivista comteana. Como lembra Ramalho (2007, p. 18), o pensamento positivista de 

Comte “privilegia o objeto e deixa ao sujeito a tarefa de descobrir as leis naturais 

invariáveis que regem os fenômenos”. A reflexão empírica, baseada em uma atividade 

racional, encontraria em Durkheim, chamado “pai da Sociologia positivista”, o elo para o 

desenvolvimento da ciência do homem, em contraponto à vigente ciência da natureza. 

Tanto Comte quanto Durkheim “estavam de acordo em relação à idéia de que as leis da 

sociedade deveriam ser descobertas de modo semelhante ao que era utilizado nas 

descobertas das leis naturais” (RAMALHO, 2007, p. 19). 

Como lembra Santos (1988, p. 11), “a análise das condições sociais, dos contextos 

culturais, dos modelos organizacionais da investigação científica, antes acantonada no 

campo separado e estanque da sociologia da ciência, passou a ocupar papel de relevo na 

reflexão epistemológica”. Durkheim estende o racionalismo científico para a análise do 

comportamento humano, defendendo a Sociologia como ciência empírica e preocupando-

se com fatos verificáveis. O comportamento humano é analisado dentro de uma 

perspectiva que engloba o coletivo ao invés do ator individual. A teoria positivista enfatiza 

a experimentação conduzida de fora do sujeito. O método sugerido por Durkheim consiste 

em substituir a idéia de aprender o fenômeno social por processos de análise mental, por 

experimentação e observação (RAMALHO, 2007). 

Assim, fundada no racionalismo, a teoria da Administração inserida nos textos de 

pioneiros como Taylor e Fayol surge para “a solução de problemas coletivos, de ordem 

social ou de gestão” (REED, 2006, p. 66).  As entidades organizacionais são, então, regidas 
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por leis científicas, rígidas e universais. “A ‘administração científica’ de Taylor é 

direcionada ao permanente monopólio do conhecimento organizacional por intermédio da 

racionalização do desempenho do trabalho e do design funcional” (REED, 2006, p. 67). 

Dentro de uma perspectiva mecanicista, a organização é desenhada de forma a administrar 

e manipular comportamentos organizacionais. “A teoria organizacional ‘clássica’ 

fundamenta-se na crença de que a organização fornece o princípio do projeto estrutural e 

valoriza uma prática de controle operacional, que podem ser determinados racionalmente e 

formalizados antes de qualquer operação” (REED, 2006, p. 68). 

De acordo com a Escola Clássica, a organização constitui um sistema autônomo, 

que assegura sua eficiência interna a partir de controles sobre o trabalho. A organização é 

construída racionalmente, resumindo-se os problemas de planejamento e controle da 

produção a problemas técnicos. Neste enfoque, eventuais conflitos de interesse são tratados 

dentro de um esforço de coordenação e integração. Aos administradores estava reservada a 

tarefa de “ajustar os conflitos à ordem dominante, tratando-os de forma eficiente e 

buscando o reequilíbrio e uma situação de estabilidade para o sistema como um todo” 

(BRONZO e GARCIA, 2000, p. 73). Na verdade, a evolução do pensamento 

organizacional subordina-se ao ambiente econômico e suas carências. “Tanto nas 

sociedades capitalistas como nas sociedades socialistas de Estado do leste europeu, a 

industrialização da ciência acarretou o compromisso desta com os centros de poder 

econômico, social e político, os quais passaram a ter um papel decisivo na definição das 

prioridades científicas” (SANTOS, 1988, p. 12). 

A Escola de Relações Humanas surgiu com o objetivo de dar mais ênfase aos 

aspectos informais das relações entre indivíduos e grupos (BRONZO e GARCIA, 2000), 

em função da incapacidade da organização racional de resolver problemas de integração 

social e sua relação com a manutenção da ordem social (REED, 2006). Os estudos dessa 

corrente de pensamento também se apoiaram no funcionalismo de Durkheim, defensor da 

estabilidade e integração orgânica das sociedades (BRONZO e GARCIA, 2000). No 

entendimento de Reed (2006, p. 70), o pensamento organicista preocupava-se em combinar 

poder e autoridade com um sentimento de comunidade: “toda a força da escola de relações 

humanas vem da identificação do isolamento social e dos conflitos como sintomas de uma 

patologia social”. 

O modelo racional foi gradativamente sendo substituído pela idéia organicista, 

integrando os indivíduos na civilização industrial, apresentando características sociológicas 

naturalistas, mostrando a organização como um sistema social, buscando um equilíbrio 
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com o ambiente cada vez mais dinâmico. Como descreve Reed (2006, p. 70), a 

organização como um sistema social “facilita uma integração de indivíduos dentro da 

comunidade mais ampla, bem como a adaptação desta às condições técnico-sociais de 

mudança, que frequentemente ocorre de forma volátil”. Assim, no começo da década de 

1950, cristalizou-se, como teoria predominante, a concepção das organizações como 

sistemas sociais. 

Entre os anos de 1950 e 1970, entretanto, ganha força o funcionalismo estrutural, 

aliando a necessidade de estabilidade e segurança internas às preocupações com as 

ameaças ambientais (REED, 2006). Nesse reposicionamento, as sociedades seriam 

estruturas estáveis tendendo ao equilíbrio e ao consenso, sendo reais as possibilidades da 

convergência de valores e consenso entre os indivíduos (BRONZO e GARCIA, 2000). A 

abordagem sistêmica, fruto da análise estrutural-funcionalista permitia aos teóricos avaliar 

o desenvolvimento sócio-organizacional (REED, 2006). Entretanto, “a prática intelectual e 

o desenvolvimento das análises organizacionais entre os anos de 1940 e 1960, eram apenas 

parte de um movimento muito mais amplo que ressuscitou os modelos evolucionistas do 

século XIX” (KUMAR11, 1978 apud REED, 2006, p. 72). 

Desta forma, como apontam Bronzo e Garcia (2000, p. 86), por trás da evolução do 

pensamento administrativo nos últimos 100 anos existe uma continuidade histórica, tendo 

em vista a adoção dos mesmos padrões de racionalidade. Sob a ótica epistemológica e 

metodológica, os estudos administrativos “poderiam ampliar o seu alcance à medida que se 

distanciassem dos aspectos normativos e hegemônicos dos discursos tipicamente 

funcionalistas, incorporando a esse ponto de vista uma análise sustentada por um tipo de 

racionalidade também substantiva”. Concluindo, os autores defendem a “necessidade de 

embasamento do estudo das teorias e das finalidades engendradas nos domínios da 

Administração, preferencialmente, em uma perspectiva histórica, crítica, plural e 

dialética”. 

Mas a evolução do pensamento administrativo não se deu através de uma linha 

direta entre o passado e o presente. Ao contrário, foi transformado e recombinado para 

formar o presente (BEDEIAN, 1998). O resgate do passado, através de um processo 

comparativo, poderá propiciar ao leitor muito mais que uma visão histórica, mas, também, 

um melhor entendimento do processo de evolução do pensamento administrativo. Desta 

                                                 
11 KUMAR, K. Prophecy and progress: the sociology of industrial and post-industrial society. Londres: 
Allen Lane, 1978, p. 179-190. 
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forma, se evitará, pois, o que Bedeian (1998) denomina de apenas “um capítulo obrigatório 

da história”: 

 
Uma revisão dos atuais textos sobre Administração não tem sido incentivada. 
Embora os manuais sejam admitidamente formados por considerações 
pedagógicas que restringem sua atual cobertura, a impressão geral que fica é que 
“novo” em pensamento gerencial é melhor do que é “velho”. Realizações do 
passado são tipicamente relegadas a um capítulo obrigatório da história, no qual 
Frederick W. Taylor é agrupado com Henri Fayol [...]. A relevância de suas 
realizações para a prática dos dias presentes raramente é de novo mencionada  
(BEDEIAN, 1998, p. 5).  

 
 

Esta releitura dos clássicos deve ser contextualizada, baseada na realidade social da 

época, no que outros falaram, fizeram ou escreveram, sendo a história parte necessária da 

pesquisa. “É através deste conhecimento [histórico] que ambos, eruditos e praticantes, 

podem ganhar um melhor entendimento de sua definitiva identidade e aspirações e, 

portanto, a habilidade para ir além de seu herdado passado” (BEDEIAN, 1998, p. 9). 

Neste ponto, é importante destacar que a teoria administrativa é uma matéria que 

foi incorporada ao conhecimento global. Fruto de um processo de “conversações”, o 

conhecimento organizacional “é produto da diversidade de locais, leitores e intérpretes, [...] 

é um produto da cultura, mas trata-se também de um empreendimento, cujos produtos são 

frequentemente negociados e submetidos a ajustes de significados” (RODRIGUES e 

CARRIERI, 2000, p. 22-23). Essa troca, essa natureza global do conhecimento da teoria da 

Administração, possui o que Burrell (2006) denomina de “natureza transatlântica”, a 

importação e re-exportação de conceitos entre leste e oeste, a Europa e os Estados Unidos:   

 
A importação para os EUA dos vestígios intelectuais de Weber não é nada mais do 
que uma forma de tráfego. A importação reversa para a Europa dos princípios 
organizacionais desenvolvidos nas ferrovias da costa oriental apenas refletia a 
exportação de idéias francesas em disciplina e linearidade (BURRELL, 2006, p. 
440). 

 

Nesse processo, produtos intelectuais eram customizados para atender mercados 

específicos, através de mudanças operadas a cada passagem transatlântica. Apesar de se 

poder interpretar esse procedimento como uma confrontação entre o Novo e o Velho 

Mundo, Burrell (2006, p. 440) indaga: “como podem eles ter os mesmos pontos de vista 

sobre como administrar as pessoas sob seus domínios?” A teoria organizacional é, 

portanto, construída em torno desta mistura intercontinental, através de um intercâmbio 

entre leste e oeste. 
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4.1.1 A evolução do conhecimento administrativo no Brasil 

 

No Brasil, a Ciência da Administração somente se desenvolveu a partir da década 

de 1950, ou seja, numa fase em que os estudos organizacionais já possuíam maturidade, 

principalmente nos países desenvolvidos. Ao abordar a institucionalização e 

profissionalização da Administração no Brasil, Giroletti (2007) lembra que, quando a 

Fundação Getúlio Vargas foi criada em São Paulo, em 1954, a qualidade do ensino e dos 

profissionais de Administração era muito baixa. A modernização administrativa, quer 

privada quer pública, havia se iniciado no país em 1937, quando foi criado o DASP. A 

partir de então, uma série de iniciativas seriam realizadas com o objetivo de 

institucionalizar o planejamento no Brasil e profissionalizar a Administração Pública, a 

partir de ações e investimentos do Estado. 

Rodrigues e Carrieri (2000, p. 25) enfatizam a influência americana e britânica no 

desenvolvimento dos estudos organizacionais no Brasil, considerando dois fatores 

principais: (1) o grande número de especialistas estrangeiros que vieram lecionar nos 

recentes cursos de pós-graduação criados a partir da década de 1970; e (2) a própria 

influência das multinacionais aqui instaladas, em um momento em que o país foi grande 

receptor de capital estrangeiro. Desta forma, “a influência do pensamento anglo-saxônico 

deu-se não somente através das multinacionais que passaram a atuar no Brasil, mas 

também através da influência dos scholars americanos, que contribuíram na fundação dos 

programas gerenciais”. 

Os autores enfatizam que, apesar da matéria Administração ser recente no país, 

existe um corpo expressivo de conhecimento no âmbito dos estudos organizacionais, 

desenvolvidos principalmente a partir dos programas de pós-graduação oferecidos pelas 

universidades públicas. Esses estudos, entretanto, não têm prosperado. “Embora seu início 

tenha sido brilhante, os estudos organizacionais no Brasil não têm expandido da maneira 

como se esperava” (RODRIGUES e CARRIERI, 2000, p. 25). Com eles concorda Giroletti 

(2007, p. 19), para quem o problema maior está relacionado à qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos no país. Apesar da crescente profissionalização e institucionalização da 

Administração no Brasil, com crescente proliferação de publicações, livros, revistas 

impressas e eletrônicas e da criação de diversos cursos de graduação e de pós-graduação 

em Administração, “subsiste a controvérsia sobre a qualidade da produção acadêmica 

produzida no Brasil no campo da Administração”. 
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Por outro lado, conquistas positivas foram alcançadas e merecem destaque, como a 

qualidade dos executivos brasileiros, internacionalmente reconhecida, e a melhoria na 

gestão de nossas empresas. No campo do ensino, Giroletti (2007, p. 20) destaca ainda a 

consolidação dos cursos de graduação e pós-graduação, a qualificação dos professores e 

pesquisadores e o crescimento qualitativo e quantitativo da pesquisa e da produção 

acadêmica. Entretanto, existem “limitações relacionadas à institucionalização, à 

profissionalização e ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da produção científica da 

Administração, que ainda perduram, mas precisam ser encarados como desafios a serem 

superados”. 

Giroletti (2007, p. 20) aponta, ainda, a ausência de um registro histórico abrangente 

e profundo, uma lacuna que se transforma no desafio de se escrever a História da 

Administração, sob a exigência de se mapear e avaliar o que foi feito, o que se faz e o que 

se fará: “o mapear os estudos e as experiências no campo da Administração, e aquilatar a 

sua qualidade em perspectivas histórica e regional e também comparativa com outros 

países, impõe-se por si mesmo.” A formação das novas gerações e o desenvolvimento do 

futuro da Administração depende de sanar esta lacuna. Isto porque, segundo Girolletti 

(2007, p. 20), “refletir sobre a história do desenvolvimento do nosso campo do saber faz 

parte dos estudos teóricos de qualquer especialidade”. 

Ao avaliar o papel da influência externa na produção acadêmica na área da 

Administração, o autor não deixa de criticar o mimetismo, classificando-o de 

 
uma reprodução extemporânea de uma mentalidade colonial ou colonialista, que só 
valoriza o estrangeiro e despreza o nacional [...], os modelos externos de gestão, 
certamente mais eficazes e eficientes para solucionar problemas administrativos 
dos países para os quais foram produzidos (GIROLETTI, 2007, p. 24). 

 

Rodrigues e Carrieri (2000, p. 38), por outro lado, afirmam que, no Brasil, não se 

observa a replicação de estudos já feitos e a utilização de modelos já experimentados, o 

que “dificulta a criação de linhas paradigmáticas e de uma tradição na área”, fazendo com 

que a fragmentação seja maior no país, pois limitando o alcance dos trabalhos aqui 

produzidos: 
 
Assim a literatura estrangeira ganha espaço como elemento formador de consenso 
e tradição, permanecendo a área contraditoriamente dividida entre os que 
acreditam que os modelos estrangeiros não têm nenhuma utilidade para o contexto 
brasileiro e os que se apóiam inteiramente na literatura estrangeira (RODRIGUES 
e CARRIERI, 2000, p. 38). 
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Giroletti (2007, p. 26) reconhece, entretanto, a importância da pesquisa de autores 

estrangeiros, tendo em vista ser esta uma exigência da academia, em um cenário onde o 

conhecimento possui dimensão universal: “Usar literatura estrangeira no meio universitário 

é considerado uma virtude, na medida em que isto não significa isolamento, e sim 

atualização e atualidade, valores não apenas cultivados, mas cobrados pela academia”. E 

complementa, afirmando que o conhecimento da literatura estrangeira constitui um grande 

diferencial para o profissional e para o acadêmico. Conhecer a literatura estrangeira pode 

ser “uma fonte inesgotável de boas idéias e de oportunidades para novos empreendimentos 

econômicos ou para nossas pesquisas acadêmicas” (GIROLETTI, 2007, p. 26). 

Ao analisar as perspectivas para o desenvolvimento do estudo da Administração, 

Giroletti (2007, p. 27) nos coloca algumas possibilidades, lembrando inicialmente da 

importância do conhecimento dos clássicos, mas não com o objetivo de aprender lições 

imortais ou perenes, dado ao caráter provisório do conhecimento, ou seja, das leis 

científicas que vigoram somente até serem refutadas. Assim, para o autor, “o conhecimento 

dos clássicos da Administração e das Ciências Sociais deverá estar sempre presente na 

formação dos nossos alunos de graduação, mestrado e doutorado”. 

Giroletti (2007, p. 28) enfatiza também o caráter interdisciplinar que deve pautar o 

estudo e desenvolvimento da Administração que, “passado o período inicial da 

contribuição pioneira dos primeiros empresários, é uma ciência eminentemente 

interdisciplinar. A interdisciplinaridade é, portanto, um caminho para o progresso do 

conhecimento, apesar de não ser o único. Ao mesclá-la com seu próprio aprofundamento 

interno, a ciência liberta-se de paradigmas totalizantes, abrindo espaço para a “revisão, a 

experimentação, a inovação, a imaginação e a criatividade”. 

 

4.1.2 A burocracia mecanicista e a metáfora orgânica 

 

Os teóricos organizacionais enfatizam o caráter mecanicista das organizações 

surgidas no contexto da Revolução Industrial. Morgan (2007) lembra que as formas 

burocráticas rotinizam os processos de administração assim como as máquinas haviam 

feito com a produção. Observa que este paralelo foi inicialmente destacado por Max 

Weber, que  

descobriu que a primeira definição compreensiva de burocracia caracteriza-a como 
uma forma de organização que enfatiza a precisão, a rapidez, a clareza, a 
regularidade, a confiabilidade e a eficiência, atingidas através da criação de uma 
divisão de tarefas fixas, supervisão hierárquica, regras detalhadas e regulamentos 
(MORGAN, 2007, p. 26). 
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Morgan (2007) destaca a contribuição dos teóricos clássicos e da administração 

científica para que os princípios mecanicistas ficassem enraizados no nosso pensamento 

cotidiano, enfatizando o planejamento e o controle racional dentro de padrões de 

autoridade e disciplina, centralização e subordinação do indivíduo ao interesse geral. O 

autor reconhece em Henri Fayol um teórico clássico que procurou ver a Administração 

como um processo de planejamento, organização, direção, coordenação e controle, 

conceitos que depois evoluíram para as modernas técnicas de administração, como a 

administração por objetivos e os sistemas de planejamento de programação de orçamentos. 

Enfatiza, entretanto, em razão do caráter mecanicista desses processos, onde através de 

padrões de autoridade aliados ao processo geral de direção, disciplina, subordinação do 

indivíduo ao interesse geral, “os teóricos clássicos procuraram assegurar que, quando os 

comandos fossem expedidos de cima da organização, deveriam fluir através da 

organização de forma precisamente determinada, para também criar um efeito 

precisamente determinado” (MORGAN, 2007, p. 29). 

Mesmo na organização departamentalizada, onde as unidades de negócios possuem 

relativa autonomia, Morgan (2007, p. 29) enxerga uma burocracia centralizada, avalizando, 

entretanto, que “os teóricos da administração clássica reconheceram a necessidade de 

conciliar os requisitos contraditórios da centralização e da descentralização para preservar 

uma flexibilidade apropriada nos diferentes setores de grandes organizações”. A 

predominância do pensamento mecanicista, segundo o autor, faz com que mesmo os 

sofisticados sistemas de informações gerenciais, os sistemas de metas, objetivos e 

desempenho e os sistemas de orçamento sejam apenas redefinições de conceitos 

desenvolvidos pelos teóricos clássicos, concluindo que “as idéias dos teóricos da 

administração clássica são reforçadas sob o disfarce de administração moderna” 

(MORGAN, 2007, p. 30). 

O autor faz contundente crítica ao fato de que os teóricos clássicos tenham dado 

pouca atenção aos aspectos humanos da organização:  

 
Enquanto frequentemente reconhecem a necessidade de liderança, iniciativa, 
benevolência, equidade, esprit de corps e outros fatores que devem influenciar a 
motivação humana, a organização enquanto tal foi principalmente compreendida 
como um problema técnico. Os teóricos clássicos reconheceram que era 
importante atingir um equilíbrio ou harmonia entre os aspectos humanos e técnicos 
da organização, especialmente através dos procedimentos apropriados de seleção e 
treinamento, mas a sua principal orientação foi fazer com que os seres humanos se 
adequassem às exigências da organização mecanicista (MORGAN, 2007, p. 30). 
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Mas o grande foco da crítica de Morgan (2007) recai sobre a metáfora mecanicista 

e a dificuldade da evolução das práticas administrativas dentro desse ambiente, onde maior 

flexibilidade e abertura, que incentivem a inovação, e a necessidade de lidar com um 

ambiente em constante mutação são contrapostas a uma proposta que considera os seres 

humanos apenas máquinas programadas para alcançar a eficiência na produção e, assim, 

satisfazer os objetivos da organização: 

 
Ao considerar a organização como um processo racional e técnico, a imagem 
mecanicista tende não só a subvalorizar os aspectos humanos da organização, 
como também a ver superficialmente o fato de que as tarefas enfrentadas pelas 
organizações são, muito frequentemente, mais complexas, imprevisíveis e difíceis 
do que aquelas que podem ser desempenhadas pela maioria das máquinas 
(MORGAN, 2007, p. 36). 

 

Essas limitações são ainda enfatizadas quanto aos aspectos de planejamento, 

inovação e aproveitamento de potencialidades: 

 
As organizações estruturadas de forma mecanicista têm maior dificuldade de se 
adaptar a situações de mudança, porque são planejadas para atingir objetivos 
predeterminados; não são planejadas para a inovação. [...] Circunstâncias de 
mudança pedem diferentes tipos de ação e de resposta. Flexibilidade e capacidade 
de ação criativa, assim, tornam-se mais importantes do que a simples eficiência 
(MORGAN, 2007, p. 38). 
 

O enfoque mecanicista da organização tende a limitar, em lugar de ativar, o 
desenvolvimento das capacidades humanas, modelando os seres humanos para 
servirem aos requisitos da organização mecanicista em lugar de construir a 
organização em torno dos seus pontos fortes e potenciais (MORGAN, 2007, p. 
41). 

 

Os problemas apresentados pela visão mecanicista, entretanto, conduziram muitos 

teóricos a “abandonar a ciência mecânica e a inspirar-se, sobretudo, na Biologia, como 

uma fonte de idéias para refletir sobre as organizações” (MORGAN, 2007, p. 43). Essa 

nova visão, segundo o autor, teria ocorrido nos últimos 50 anos, portanto, a partir da 

década de 1930, uma vez que o texto original de Morgan (2007) foi publicado em 1986. 

Nesse novo cenário, as organizações são vistas como organismos vivos, e a teoria da 

organização passou a utilizar-se de um enfoque biológico, procurando relacionar os 

complexos do organismo àqueles das organizações sociais. 

A descoberta das necessidades organizacionais, a idéia de que os empregados 

possuem necessidades complexas que devem ser satisfeitas de forma que possam 

apresentar desempenho eficaz parece óbvio nos dias de hoje. Para Morgan (2007, p. 44), 

entretanto, “no começo deste século [século XX] essa idéia não era, de forma alguma, 

óbvia”. Teorias da motivação, como as desenvolvidas por Abraham Maslow, que 
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sugeriram uma hierarquia de necessidades do ser humano, foram utilizadas para o 

redesenho dos cargos e das relações interpessoais nas organizações, criando condições para 

o crescimento das pessoas e, como consequência, para auxiliar a atingir os objetivos 

sociais: 
 
O enriquecimento do trabalho, combinado com um estilo de liderança mais 
participativo, democrático e centrado no empregado, surge como uma alternativa à 
orientação excessivamente estreita, desumana e autoritária gerada pela 
administração científica e teoria clássica de administração (MORGAN, 2007, p. 
46). 

 

O reconhecimento da importância do ambiente e das necessidades dos indivíduos, 

grupos e organizações foi o suporte para o desenvolvimento do enfoque sistêmico em 

Administração, advogando que “as organizações, como os organismos estão ‘abertas’ ao 

seu meio ambiente e devem atingir uma relação apropriada com este ambiente, caso 

queiram sobreviver” (MORGAN, 2007, p. 48). Entretanto, o autor acredita na teoria, muito 

disseminada entre os teóricos contemporâneos, de que “os teóricos da administração 

clássica deram relativamente pouca atenção ao ambiente. Trataram a organização como um 

sistema mecânico ‘fechado’, e se preocuparam com os princípios de planejamento interno” 

(MORGAN, 2007, p. 49). 

A necessidade de compreensão do ambiente e das interações deste com a 

organização são requerimentos para que a organização possa administrar seus limites 

críticos e desenvolver adequadas respostas estratégicas (MORGAN, 2007; ANSOFF e 

MCDONNELL, 2009). A crença de que as organizações são sistemas abertos ao meio 

ambiente exige uma administração que procure equilibrar necessidades internas ao mesmo 

tempo em que procura adaptar-se às circunstâncias ambientais. Os enfoques devem ser 

diferentes para o desempenho de diferentes atividades, enquanto diferentes espécies de 

organizações são requeridas de acordo com as perspectivas de cada ambiente (MORGAN, 

2007). A partir dessas premissas, os estudos organizacionais migraram para a teoria 

contingencial, onde é estudada a adaptação da organização ao ambiente. 

Morgan (2007, p. 53) credita aos pesquisadores britânicos Burns e Stalker (1961) 

um dos estudos mais importantes da ótica contingencial – The Management of Innovation, 

que estabeleceu a distinção entre os enfoques mecanicista e orgânico de administração. 

Esses estudos são desenvolvidos na década de 1950, “quando a mudança no ambiente se 

torna ordem do dia, assim como, quando a tecnologia em mudança e as condições do 

mercado colocam novos problemas e desafios, e estilos abertos e flexíveis de organização 
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são necessários”. Os referenciados salientaram que a adaptação ao meio ambiente depende 

da habilidade da administração em interpretar as condições ambientais de maneira 

apropriada e de fazer escolhas que busquem o equilíbrio ou compatibilidade entre 

estratégia, estrutura, tecnologia, necessidade das pessoas e o ambiente externo (BURNS e 

STALKER12, 1961 apud MORGAN, 2007, p. 56). 

Ao olhar para a natureza com o objetivo de compreender as organizações, foram 

desenvolvidas as idéias centrais da moderna administração. A ênfase colocada na 

compreensão das relações entre as organizações e o ambiente permitiu a visão de que a 

administração das organizações possa ser melhorada por meio da atenção a necessidades 

que precisam ser satisfeitas. O foco nas necessidades, balanceado com o ambiente, permite 

ver estratégia, estrutura, tecnologia, “bem como as dimensões humanas e administrativas 

da organização como subsistemas com necessidades vivas que devem ser satisfeitas de 

maneira mutuamente aceitável” (MORGAN, 2007, p. 75). Entretanto, o autor explica a 

metáfora orgânica como produto de teorias e práticas administrativas contemporâneas, 

excluindo sua aplicação pelos denominados teóricos clássicos: 

 
Agora que a imagem orgânica da organização estabeleceu suas poderosas 
credenciais, é difícil ver como os teóricos clássicos puderam ter dado tão 
pouca atenção à influência do ambiente. É difícil ver como eles puderam 
ter acreditado que existam princípios uniformes de administração válidos 
em termos de aplicação universal (MORGAN, 2007, p. 76). 

 

É importante, neste ponto da pesquisa, discutir o entendimento de Morgan (2007, p. 

27) do que denomina de “clássicos”. O autor teve o cuidado inicial de segregar os 

“clássicos”, tipicamente representados pelo “francês Henri Fayol, o americano F. W. 

Mooney e o inglês Cel. Lyndall Urwick” do que denomina de “administração científica”, 

representado por Frederick Taylor. Apesar da distinção inicial, o texto de Morgan não 

resiste a esta segregação, mostrando ser ambas as escolas, de forma praticamente conjunta,  

expoentes de uma visão mecanicista, pois obcecadas pela eficiência, indiferentes aos 

fatores ambientais e humanos, incapazes de lidar com mudanças e de desenvolver 

ambientes que privilegiem a criatividade e a inovação. 

Ao descrever os princípios da teoria clássica da administração, Morgan (2007) 

praticamente reproduz os ensinamentos de Fayol, sem a ele se referir diretamente, 

denominando e enumerando-os da mesma forma: (a) unidade de comando; (b) hierarquia; 

(c) amplitude de controle; (d) assessoria e linha; (e) iniciativa; (f) divisão do trabalho; (g) 

                                                 
12 BURNS, T.; STALKER, G. M. The management of innovation. London: Tavistock, 1961. 
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autoridade e responsabilidade; (h) centralização da autoridade; (i) disciplina; (j) 

subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais; (k) equidade; (l) estabilidade 

e manutenção do pessoal: e (m) espírito de união. No seu entendimento: 

 
Estes princípios, muitos dos quais foram anteriormente utilizados por Frederico, o 
Grande, e outros especialistas militares para transformar exércitos em ‘máquinas 
militares’, representam o fundamento da teoria administrativa na primeira metade 
deste século (MORGAN, 2007, p. 28). 

 

Ao discorrer sobre “administração científica”, Morgan (2007, p. 32) cita 

exclusivamente Taylor: “outro grande Frederico da teoria organizacional, Frederick 

Taylor, que foi o pioneiro daquilo que hoje é conhecido como administração científica”. 

Apesar de reconhecer a influência do taylorismo na teoria organizacional, que persiste até 

os dias de hoje, o autor classifica o teórico como “um engenheiro americano e um 

extravagante, ou então, alguém com uma personalidade que pode ser considerada, de 

alguma forma, perturbada”. Para Morgan, ao defender os estudos de tempos e movimentos, 

a mensuração do trabalho e a obsessão pelo controle, Taylor aumentou a produtividade, a 

substituição de habilidades especializadas por trabalhadores não qualificados, reduzindo os 

trabalhadores a autômatos: 

 
O princípio de separar o planejamento e a organização do trabalho da sua execução 
é frequentemente visto como o mais pernicioso e típico elemento do enfoque de 
Taylor da administração, pois efetivamente ‘divide’ o trabalhador, defendendo a 
separação entre mãos e cérebro (MORGAN, 2007, p. 34). 

 
 

4.1.3 A evolução dos sistemas de administração e de planejamento empresarial 

 

Ansoff e McDonnell (2009) sustentam que a evolução dos sistemas de 

administração correlaciona-se com o nível de turbulência do ambiente. Assim, na medida 

em que aumentava a complexidade e a previsibilidade era reduzida, novos sistemas de 

administração, cada vez mais complexos, foram desenvolvidos. A evolução desses 

sistemas, segundo os autores, ocorreu em quatro estágios distintos, sendo que o primeiro, a 

gestão de controle, seria derivada de um processo repetitivo, onde o desempenho seria 

medido a posteriori, dentro de um ambiente relativamente estável. Esse sistema, baseado 

em manuais e focado no controle financeiro, teria sido observado nos primeiros trinta anos 

do século XX. O segundo estágio refere-se à gestão de extrapolação, baseada na suposição 

de que o futuro poderia ser previsto através da extrapolação de dados do passado. Nesse 

estágio, observado a partir da década de 1930 e suportado por uma proposta de caráter 
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reativo, foram utilizadas ferramentas como “orçamento de operações e de investimentos”, 

“administração por objetivos” e “planejamento de longo prazo” (ANSOFF e 

MCDONNELL, 2009). 

A partir da década de 1950, um novo estágio dos sistemas de administração se 

inicia, desta vez, através de uma tentativa de antecipar as mudanças ambientais dentro de 

um maior nível de turbulência. A “gestão por previsão” procurava respostas oportunas a 

um ambiente de mudanças rápidas ainda que previsíveis. Ante as ameaças e oportunidades 

previsíveis, surgia o Planejamento Estratégico. Este se diferencia do “planejamento de 

longo prazo”, em função de suas visões de futuro (ANSOFF e MCDONNELL, 2009). 

Enquanto no planejamento de longo prazo “acredita-se que o futuro possa ser previsto a 

partir da extrapolação do crescimento passado [...], no Planejamento Estratégico não se 

espera necessariamente que o futuro represente um progresso em relação ao passado e, 

tampouco, se acredita que seja extrapolável” (ANSOFF e MCDONNELL, 2009, p. 37-38). 

O planejamento de longo prazo antecede o Planejamento Estratégico, caracterizando-se 

este por uma evolução do primeiro. No planejamento de longo prazo, 

 
as metas são detalhadas em programas de ação, orçamentos e planos de lucro para 
cada uma das unidades-chave da empresa [...] o planejamento estratégico substitui 
a extrapolação por uma análise estratégica detalhada, que [...] compara as 
perspectivas com os objetivos para gerar uma estratégia (ANSOFF e 
MCDONNELL, 2009, p. 38-39). 

 

O quarto estágio desse processo evolutivo é denominado pelos autores de “gestão 

através de resposta flexível e rápida”. Identificado a partir da década de 1970, este estágio 

caracteriza-se por oportunidades que são apenas parcialmente previsíveis, e enquanto o 

planejador está sujeito a enfrentar surpresas imprevisíveis. O ferramental utilizado inclui o 

“planejamento contingencial” e a “administração de questões estratégicas e de surpresas” 

(ANSOFF e MCDONNELL, 2009, p. 35-36). 

O Planejamento Estratégico tradicional, entretanto, baseava-se na análise dos 

pontos fortes e fracos da organização, que, em determinado momento, foram identificados 

em algumas circunstâncias como obstáculos à mudança. Desta forma, o Planejamento 

Estratégico incorporou o fator potencialidades internas. A organização escolhe as 

estratégias que estão em linha com seus objetivos, mas seu êxito depende de suas 

potencialidades internas (ANSOFF e MCDONNELL, 2009). Os autores identificam dois 

tipos complementares de potencialidade: (1) funcional – pesquisa e desenvolvimento, 

marketing, produção etc.; e (2) administração geral – determinada por cinco componentes: 
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(a) qualificações e mentalidade dos principais administradores; (b) clima social (cultura) 

dentro da empresa; (c) estrutura de poder; (d) sistemas e estrutura organizacional; e (e) 

capacidade da administração geral para o trabalho de gestão (ANSOFF e MCDONNELL, 

2009, p. 41). 

Assim, o Planejamento Estratégico é enriquecido com a adição do planejamento de 

potencialidades. Esse processo, entretanto, traduz-se em mudança, e com ela, suas 

consequências naturais:  

 
A experiência tem mostrado que, quando o planejamento exige uma mudança 
descontínua da potencialidade de administração geral (particularmente de 
mentalidade dos administradores, cultura ou estrutura de poder), a implantação do 
plano choca-se com uma forte resistência organizacional à mudança. A menos que 
sejam tomadas medidas para reduzir, superar ou gerir a resistência durante o 
processo de implantação, o planejamento tenderá a se transformar num processo 
de “paralisia por análise” (ANSOFF e MCDONNELL, 2009, p. 41). 

 
 

O crescente aumento da turbulência ambiental, notadamente a partir da década de 

1970, veio exigir dos planejadores a utilização de sistemas em tempo real, dando origem ao 

que os autores denominam de “administração de questões estratégicas”. Este novo enfoque 

incluiu o monitoramento contínuo das tendências ambientais, de forma a reagir a seus 

impactos. Esse monitoramento, entretanto, não é suficiente para tratar questões 

denominadas surpresas estratégicas, as quais se relacionam com problemas que surgem de 

forma inesperada, muitas vezes problemas novos ainda não vivenciados, para os quais a 

organização não possui experiência anterior, gerando perdas financeiras ou de 

oportunidades, que reclamam por ações e respostas urgentes que os procedimentos normais 

não conseguem endereçar (ANSOFF e MCDONNELL, 2009, p. 43). 

Verifica-se, portanto, que os sistemas de administração voltados para o 

planejamento empresarial evoluíram, ao longo do século XX, de uma forma ascendente, 

onde sistemas mais simples foram sendo progressivamente aperfeiçoados, na medida em 

que a turbulência ambiental crescente cobrava novas atitudes e arranjos por parte dos 

administradores, de forma a poder lidar com a crescente complexidade. 

Esse quadro evolutivo do pensamento administrativo demonstra que, até a metade 

do século XX, as organizações possuíam uma atitude meramente reativa, no que diz 

respeito às suas respostas estratégicas, às ações que desenvolveriam para lidar com as 

descontinuidades e surpresas do ambiente. Neste particular, Ansoff e McDonnell (2009) se 

apóiam no trabalho de Chandler (1990) para traçar esta linha do tempo, sustentando que o 

planejamento empresarial vivenciou quatro estágios de evolução (resposta reativa, 



39 
 

planejamento estratégico, planejamento da postura estratégica e administração de questões 

em tempo real), havendo um interstício de tempo muito grande entre cada estágio, de 

forma que as organizações pudessem responder às descontinuidades ambientais e, em 

seguida, a elas adaptarem-se. É com base neste raciocínio, argumentando que a evolução 

do primeiro estágio, caracterizado pela resposta reativa, até o segundo, onde o 

planejamento estratégico foi “inventado”, que os autores situam os primórdios do 

Planejamento Estratégico em meados do século XX. Desta forma, até então, teríamos 

apenas estruturas que reagiam às ameaças e oportunidades ambientais, sem a elas se 

anteciparem. 
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5 FAYOL E O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS 

ORGANIZACIONAIS  

 

5.1 Os Fundamentos da Teoria Administrativa de Fayol  
 

 

Em sua dissertação de mestrado, Breeze (1980) procurou preparar uma bibliografia 

que cobrisse a produção de Fayol nos campos da Administração e do Gerenciamento. 

Naquela época, ele apontou as dificuldades dessa tarefa. A partir de trabalhos anteriores 

publicados sobre o tema, Breeze (1980, p. 34) identifica a bibliografia preparada por 

Bedeian, em 1979, como a mais completa existente até então, ressalvando, contudo, que 

“como Bedeian observou, as primeiras bibliografias eram incompletas e nem sempre 

concordavam nos títulos e nas datas.”. 

A pesquisa de Breeze (1980) o conduziu a identificar dois textos atribuídos a Fayol, 

que não constavam da bibliografia anterior. Mais ainda, levou-o a identificar, no texto de 

Verney13, que, em 1924, Fayol teria aceitado fazer um pronunciamento na Liga das 

Nações, dirigido à Federação Internacional de Universidades, em Genebra: “Verney sugere 

que o pronunciamento foi feito, e que era esperado que fosse publicado, mas o texto não 

foi disponibilizado na época” (BREEZE, 1980, p. 34). O autor concluiu, então, que outros 

trabalhos de Fayol poderiam estar esperando ser descobertos. 

Peaucelle (2003e) também apresenta uma bibliografia de Fayol que cobre suas 

publicações iniciais sobre Geologia e, também, sobre Administração. Aqui também pode-

se verificar inconsistência nas datas e nos títulos dos estudos, quando se compara essas 

duas com outras fontes de informação. Por exemplo: ao comentar os trabalhos de Fayol no 

campo da Geologia, Beaudoin (2003, p. 47) afirma que Fayol já tinha 40 anos, “quando 

apresenta pela primeira vez, à comunidade científica, suas observações geológicas sob a 

forma de uma série de quatro notas a l’Académie des Sciences, apresentadas nas sessões de 

16 de maio, 30 de maio, 20 de junho e 18 de julho de 1881”. Já Peaucelle (2003f), 

entretanto, aponta publicações científicas de Fayol com datas anteriores, pelo Bulletin de la 

Société de l’Industrie Minérale, como : (a) Note sur le boisage aux houillères de 

Commentry, publicado em 1874; (b) Guidage des puits de mine, de 1877; (c) Note sur le 

boisage, le déboisage et le remblayage dans le houillères de Commentry, apresentado em 

                                                 
13 Henri Verney publicou, em 1925, a primeira biografia conhecida de Fayol, denominada Le Fondateur de la 
doctrine administrative: Henri Fayol (BREEZE, 1980, p. 140). 
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1878; e (d) Études sur l’altération et la combustion spontanée de la houille exposé à l’air, 

que recebeu medalha de ouro num congresso realizado em 1878. 

No que tange aos trabalhos relacionados com a Administração, a bibliografia 

apresentada pelos autores mostra pequenas divergências. Isto pode ser creditado ao fato de 

que os trabalhos de Fayol não foram publicados de forma sistemática. Seus textos derivam, 

principalmente, de palestras e conferências cujas anotações foram ou não posteriormente 

publicadas, no primeiro caso, notadamente, em periódicos científicos. Enquanto um autor 

menciona a data da referida palestra, outro menciona a data do periódico que a publicou. 

Também, existem textos que foram publicados por mais de um periódico, em datas 

diferentes. 

Como exemplo, o estudo De l’importance de la fonction administrative dans le 

gouvernement des affaires é apresentado por Breeze (1980) como publicado pelo Bulletin 

de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, em 1918. Já Peaucelle (2003f) 

informa que referido texto é produto de uma conferência ministrada na mencionada 

Société, em sessão de 24 de novembro de 1917, mas publicado por outro veículo, o 

Bulletin de la Société de l’industrie Minérale, naquele mesmo ano (ou seja, anteriormente 

à publicação da própria organizadora do evento). 

Prosseguindo, Breeze (1980) informa que Fayol ministrou conferências na École 

Supérieure de Guerre, em 1920. Para Peaucelle (2003f), no entanto, duas conferências 

teriam sido proferidas naquela instituição, mas em 5 e 14 de maio de 1923. Esse caráter 

disperso da produção de Fayol, a falta de uma publicação sistemática de seus textos e o 

desaparecimento dos arquivos do Centro de Estudos Administrativos – CEA (BRODIE14, 

1967 apud BREEZE, 1995, p. 39) são fatores que contribuem para dificultar uma 

investigação mais aprofundada de sua contribuição científica à ciência da Administração. 

Assim, com referência ao discurso pronunciado em 1908, Breeze (1980) o denomina 

L’exposé des principles généraux d’administration, destacando que trata-se de texto não 

publicado e mantido inédito pela família do autor. Peaucelle (2003f, p. 292), por seu lado, 

o referencia como: “Resumé dans les publications de la Société de l’Industrie Minérale”, 

cujo congresso, acontecido na região de Saint Étienne, foi realizado em 16 de junho de 

1908. 

Naquela data, Fayol apresentou seus Princípios Gerais de Administração para uma 

audiência formada por colegas da indústria mineral francesa. O texto dessa palestra, que 

                                                 
14 BRODIE, M. Fayol and administration. Lyon: Grant and Green, London, 1967, p. 3. 
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antecede a publicação do AIG, foi disponibilizado pelo filho de Fayol, Henri Joseph Fayol, 

ao estudioso Arthur G. Bedeian, em 1975, e somente foi tornado público, por Wren, 

Bedeian e Breeze, em 2002. A tradução para o inglês foi feita por Daniel A. Wren, que faz 

referência ao texto em Wren (1995, 2001). Ou seja, nesse período, o texto inédito circulou 

apenas entre os membros do restrito grupo dos novos fayolistas. Fato é que esse texto 

original, datilografado em francês, somente foi publicado em 2003, por Jean-Louis 

Peaucelle, que o obteve de Arthur Bedeian, então detentor do referido documento. Nessa 

palestra, ministrada na mesma escola onde tinha estudado, a St. Etienne School of Mines, 

Fayol faz um retrospecto da história da empresa Comambault, uma vez que o evento do 

qual participava tinha também por objetivo a celebração dos cinquenta anos da empresa 

que ele dirigia há vinte anos. 

Esse texto de Fayol apresenta uma análise dos fundamentos de sua teoria 

administrativa, contrariando a crença corrente de que, no momento histórico em que viveu 

e trabalhou, a teoria administrativa encontrava-se ainda em seus primórdios. Conforme já 

mencionado, os teóricos da Administração defendem que, pelo menos, até a década de 

1930, os administradores enfrentavam um ambiente empresarial essencialmente 

mecanicista, longe de conhecer ou praticar os princípios organicistas que as empresas 

vieram a adotar muitos anos depois. Além disso, no que tange ao planejamento dos 

negócios, nessa época, ainda vigorava seu primeiro estágio evolutivo, pautado por 

administradores que não possuíam visão estratégica apurada, e ainda, atuavam de forma 

apenas reativa, sequer tendo ingressado no estágio de extrapolação do passado. 

Esta análise é ora formulada, tomando por sustentáculo principal o texto do 

discurso proferido por Fayol em 1908, e que, conforme já mencionado, ficou inédito por 

94 anos. Desta forma, esta dissertação apresenta citações literais do referido texto, sendo 

imprescindível que sejam aqui transcritas, sob pena de se perder não somente a essência, 

mas, também, a transcendência dos ensinamentos de Fayol. 

Fayol inicia seu discurso, explicando que o desenvolvimento das indústrias 

metalúrgicas no norte e leste da França prejudicou a existência de fábricas no centro do 

país, onde se localizava a empresa, formada por diversas unidades de mineração de carvão 

e metalurgia. Com o fechamento de minas, que apresentavam alto custo de exploração, e 

com a redução dos resultados, em 1885, a empresa cessava o pagamento de dividendos e 

encontrava-se à beira da falência. Em 1888, houve uma mudança na administração com 

Fayol assumindo sua presidência, no momento que a empresa estava quase resignada a 

fechar e abandonar suas fábricas e a suspender suas operações nas minas. A partir de então, 
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a empresa tornou-se novamente lucrativa e sua recuperação foi contínua e substancial. 

Fayol enfatiza que: “A história da empresa mostrará que seu declínio e recuperação se 

deveram somente aos procedimentos administrativos utilizados. Isto aconteceu com as 

mesmas minas, as mesmas fábricas, os mesmos empregados” (FAYOL (2002, p. 910; 

2003, p. 180). Falando aos jovens engenheiros, Fayol enfatizou que o sucesso de uma 

empresa depende muito mais da habilidade administrativa de seus líderes do que de suas 

habilidades técnicas: “É certo que o líder que é um bom administrador mas tecnicamente 

medíocre é, em geral, mais útil para uma organização do que se ele for um brilhante 

técnico, mas um administrador medíocre” (FAYOL, 2002, 911; 2003, p. 180).  

A seguir, Fayol discorre sobre Administração, definindo-a como “governar ou 

gerenciar negócio público ou privado. Isto significa procurar fazer o melhor uso possível 

dos recursos disponíveis para atingir os objetivos da organização. Administração inclui, 

portanto, todas as operações da organização” (FAYOL, 2002, p. 911; 2003, p. 180). Wren, 

Bedeian e Breeze (2002, p. 916)15 lembram que, “caso os tradutores posteriores [do AIG] 

tivessem tido conhecimento desta definição de 1908, então nós não teríamos testemunhado 

a batalha semântica sobre o que era administration e o que era management”. 

Com esta clara definição, Fayol mostra que seu enfoque era direcionado para a 

administração em geral, e não para funções específicas de uma organização, sendo 

orientado para guiar a organização na busca por seus objetivos. Fayol define, assim, as 

responsabilidades de um departamento administrativo: 
 

Alguém poderia definir o departamento administrativo dizendo que ele inclui tudo 
que não é parte de outros departamentos [técnico, comercial e financeiro], mas 
podemos definir isto de uma maneira mais positiva, dizendo que ele é 
especificamente responsável por: 1 – garantir que unidade de ação, disciplina, 
antecipação, atividade, ordem, etc. existam em todas as partes da organização; 2 – 
recrutamento, organização e direção da força de trabalho; 3 – garantir o bom 
relacionamento entre os vários departamentos entre si e com o mundo exterior; 4 – 
fazer convergir todos os esforços em direção ao objetivo social; 5 – dar satisfação 
aos acionistas e aos trabalhadores, ao trabalho e ao capital (FAYOL, 2002, p. 911; 
2003, p. 180). 

 

A tradução livre acima foi realizada por este autor, valendo-se do original em 

francês (PEAUCELLE, 2003) e dos textos em inglês (WREN, BEDEIAN e BREEZE, 

                                                 
 

15 Os autores se referem à celeuma causada pelas traduções do AIG para o inglês, em 1949, por Constance 
Storrs, que o intitulou General and Industrial Management, diferentemente da tradução de Coubrough em 
1930, que havia sido Industrial and General Administration. Isto porque os homens de negócios anglo-
saxões entendiam administration como o gerenciamento de entidades governamentais, enquanto management 
referir-se-ia a organizações comerciais e industriais. Esses detalhes teriam contribuído para prejudicar a 
compreensão da universalidade do pensamento de Fayol no mundo anglo-saxão (REID, 1995). Peaucelle 
(2003d) lembra que falta essa definição no AIG, ocasionando a polêmica sobre a maneira de se traduzir a 
palavra [francesa] Administration. 
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2002) e, somente por este pequeno trecho, fica evidente o risco de perda de essência 

decorrente da tradução de um idioma para outro e desses para um terceiro. O texto em 

inglês traduz service administratif (que poderia ser entendido como uma atividade, algo 

mais genérico) como administrative department (que remete, claramente, a uma área da 

organização, algo mais específico, portanto, com evidente perda de substância do 

significado original). Também, e somente a título de exemplo, ao final do quinto objetivo 

do texto em inglês, tem-se a expressão labor and management, que poderia ser vertida para 

o português como “os trabalhadores e a gerência”, enquanto o texto original fala em au 

travail e au capital (o trabalho e o capital), opção escolhida por este autor.  

O texto mostra a preocupação de Fayol em antecipar-se, ao contrário do 

pensamento corrente de que os teóricos de sua época possuiriam apenas uma atitude 

reativa e a posteriori (ANSOFF e MCDONNELL, 2009). Ao mesmo tempo, Fayol prega a 

necessidade de relacionamento com o mundo exterior, um enfoque diferente da visão de 

Morgan (2007), que enxerga os “clássicos” tratando a organização como um sistema 

mecânico fechado e voltado para dentro: 
 

Antecipação, ou previsão (prévoyance), passaria a ser, na literatura posterior, o 
trabalho de planejamento do gerente. Em 1908, Fayol indicava a necessidade do 
planejamento de longo prazo e a necessidade de adaptação às circunstâncias das 
mudanças ambientais. Contrário ao mito perpetuado por escritores modernos, 
Fayol não via a firma como um sistema fechado  (WREN, 1995, p. 10). 

 

Importante salientar, que a convergência de esforços para atingir os objetivos da 

organização é uma ação de natureza interna eminentemente estratégica, enquanto o 

objetivo de satisfazer o capital e o trabalho é uma meta de natureza mercadológica, que 

depende do profissionalismo de um executivo que vise a transparência e o respeito aos 

acionistas, para poder contar com os recursos de mercado para uma sociedade anônima.  

Ao exemplificar o funcionamento do “Departamento Administrativo”, Fayol 

utiliza-se de metáfora biológica: 
 
 

Não existe uma linha clara de demarcação entre o departamento administrativo e 
os outros departamentos; eles se entrelaçam, se interpenetram, se influenciam 
mutuamente, ele interage com os outros apesar de manter-se distinto, como, por 
exemplo, o sistema nervoso e as outras funções do corpo humano. O departamento 
administrativo, assim como o departamento técnico, possui subsidiárias em todas 
as áreas e até mesmo nas mais detalhadas ramificações da organização social 
(FAYOL, 2002, p. 911; 2003, p. 181).  

 

Esta idéia de interpenetração desses “serviços administrativos” com outros 

“serviços” é considerada confusa por Peaucelle (2003d), que questiona se Fayol estaria se 

referindo a estruturas ou funções. A interpretação como “função” parece ser mais lógica, 
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admitindo que o conceito de “administrar” se espraia por toda a organização. Mais ainda, 

fortalecendo esta hipótese, o texto original fala em l’organisme social, algo mais próximo 

do sentido sociológico do que da concretude da organização empresarial, e que, em outras 

partes do texto, Fayol denomina de enterprise. 

Também deve ser observado que, para a maioria dos estudiosos, somente a partir da 

década de 1930, os teóricos da Administração passaram a utilizar a Biologia como 

inspiração (MORGAN, 2007). Entretanto, conforme observam Parker e Ritson (2005, p. 

185), “Fayol frequentemente empregava metáforas biológicas para expressar suas idéias”. 

Voltando ao seu discurso, Fayol discorre sobre a dificuldade em se obter 

competência administrativa, opondo-a ao conhecimento técnico. Para o teórico, na falta de 

ensino e de princípios estabelecidos, cada um possui apenas sua própria experiência e as 

lições aprendidas com a prática. Por isso, enfatiza, é necessário criar regras para fazer face 

a problemas complexos, em meio a sistemas que são frequentemente contraditórios, 

evitando que cada um utilize suas próprias regras.  

Fayol discute, portanto, a necessidade de se construir uma teoria, deixando claro 

que o sucesso ou o fracasso de uma organização depende dos homens que a dirigem. Estes 

devem possuir conhecimentos de Administração e não somente competência técnica: 
 

Antecipar, decidir e agir. Conheça os homens e saiba utilizá-los. Alguém pode ser 
um grande estudioso, conhecer a fundo mineração e metalurgia e não conhecer 
nada sobre estas coisas. Em uma organização industrial, os homens que atingem o 
topo são caracterizados muito mais por suas qualidades administrativas do que por 
seus conhecimentos científicos ou técnicos. [...] E, sem diminuir a importância da 
habilidade técnica, a qual, é sempre necessária nos negócios, às vezes até 
indispensável, podemos dizer que, em geral, o valor de um homem depende, 
sobretudo, de sua habilidade administrativa. Isto é verdade não somente para o 
diretor, mas para todos os empregados que participam da administração de uma 
organização, do mais poderoso ao mais modesto (FAYOL, 2002, p. 911-912 2003, 
p. 181).  

 

Fayol seria, com o AIG, um defensor da possibilidade e da necessidade do ensino 

de Administração, e não somente para os profissionais envolvidos na gerência de negócios, 

já que, no seu entendimento, ”a capacidade administrativa pode e deve adquirir-se, assim 

como a capacidade técnica, primeiramente na escola e depois na oficina” (FAYOL, 1994, 

p. 38). Assim, para o teórico: 
 

Todos têm necessidade, em maior ou menor grau, de noções administrativas. Na 
família, nos negócios do Estado, a necessidade de capacidade administrativa está 
em relação com a importância da empresa; para os indivíduos, essa necessidade é 
tanto maior quanto mais elevada é a posição que ocupam (FAYOL, 1994, p. 39).  

 

Parker e Ritson (2005) lembram que a educação é um dos fundamentos da carreira 

de Fayol, tornando-se uma renovada preocupação ao final de sua vida profissional. Ele 
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promoveu a noção de que Administração é uma disciplina acadêmica e profissional, 

devendo ser ensinada em todos os níveis, fluindo das escolas para os negócios. 

Fayol (2002, 2003) apresenta, então, o que denomina Princípios de Administração, 

um elenco de dez itens. Estes princípios formam a base dos 14 princípios que mais tarde 

desenvolveria em seu AIG. 

 

5.1.1 Unidade de comando 
 

O princípio da unidade de comando16 é apresentado por Fayol como fundamental, 

dele derivando outros princípios secundários. Para executar qualquer ação uma pessoa 

deve receber ordens de apenas um único chefe. É impossível que duas pessoas apresentem 

exatamente as mesmas percepções, os mesmos pontos de vista, a mesma concepção para a 

execução de um trabalho. É desejável que cada pessoa seja responsável por suas ações, e 

somente por elas. O teórico recorre ao provérbio bíblico, que estabelece que ninguém pode 

servir a dois senhores ao mesmo tempo. A violação desse princípio produz confusão e 

desesperança entre os empregados, conflitos entre supervisores e superiores bem como 

entre os superiores. Se isto persiste, o resultado é a destruição ou remoção de uma das 

partes, o que causa o retorno à unidade de comando, mas enfraquece a organização, 

podendo levá-la à ruína (FAYOL, 2002, 2003). 

 

5.1.2 Transmissão hierárquica de ordens – a cadeia de comando 
 

Na medida em que uma organização cresce, o líder não pode mais dar ordens 

diretamente a todos os empregados. Ele institui intermediários para transmitir orientações e 

supervisionar o trabalho. Quando a organização cresce ainda mais, o líder poderá não ter 

como lidar diretamente com este primeiro nível de intermediários, sendo obrigado a criar 

um outro nível que possa supervisionar. Isto é denominado transmissão hierárquica de 

ordens. Se este princípio não é observado, haverá descontentamento, desencorajamento e 

conflito. Infrações a este princípio, entretanto, são frequentes, muitas vezes causadas por 

boas intenções, ocasionando a dualidade de comando e suas inevitáveis consequências, 

descontentamento e confusão quanto às responsabilidades pelo trabalho (FAYOL, 2002, 

2003). 
                                                 
16 De acordo com Peaucelle (2003d), esta noção de princípio fundamental e de corolários é uma tentativa de 
axiomatização das ciências de gestão, vindo a influenciar os trabalhos do britânico Lyndall Urwick muitos 
anos depois. 
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No discurso de 1908, Fayol trata da necessidade da hierarquia para a transmissão de 

ordens, de forma conceitual, trazendo o princípio da cadeia de comando que, de certa 

forma, pode ser extrapolada na constituição de estruturas organizacionais para diferentes 

tipos de negócios, estruturas e tamanhos. No AIG, entretanto, ao descrever o Princípio da 

Hierarquia, Fayol institui a “ponte” (la passerelle), procedimento que permitiria a 

comunicação direta entre membros paralelos da estrutura hierárquica, além de tecer ácidos 

comentários sobre a incapacidade administrativa do Estado: 

 
No Estado, o interesse geral é coisa tão complexa, tão vasta, tão remota, que dele 
não se faz facilmente uma idéia precisa [...]. É possível que tais práticas, tão 
ridículas quão funestas, sejam usadas? No que concerne aos serviços do Estado, 
infelizmente não se pode duvidar disso (FAYOL, 1994, p. 58). 

 

Peaucelle (2003d, p. 169) critica o conceito de passerelle: “É uma comunicação 

direta entre pessoas de mesmo nível, enquanto uma exceção autorizada pela hierarquia. 

Faltam os critérios para os cargos que irão autorizar essas pontes. O estreitamento do prazo 

é evocado. Mas, se várias pontes são autorizadas, o que pode acontecer?”. 

 

5.1.3 Separação de poderes – autoridade, subordinação, responsabilidade e controle 

 

Fayol explica este princípio, como 
 

a divisão de uma organização em distintos departamentos, cada um independente 
dos outros, mas sujeitos a uma autoridade comum, possui diversas causas como o 
grande crescimento dos negócios, a diversidade das operações, exigindo diferentes 
competências ou a separação física das atividades (FAYOL, 2002, p. 913; 2003, p. 
183).  

 

De forma a evitar a dualidade de comando, cada serviço e cada função devem ser 

claramente definidos e limitados. 
 

Esses departamentos, funções e poderes, criados arbitrariamente, em geral não 
possuem existência independente; eles poderiam ser constituídos diferentemente e 
eles podem ser alterados. Mas, assim que eles são constituídos, eles devem ser 
definidos e delimitados muito claramente. Se não, certas partes serão 
negligenciadas ou esquecidas enquanto outras partes serão geridas por diversas 
autoridades imediatamente. Muita vigilância é necessária para evitar estes dois 
perigos (FAYOL, 2002, p. 913; 2003, p. 183).  

 
 

A definição de departamentos e funções exige o estabelecimento de direitos, 

deveres e responsabilidades. Cada um deve saber a quem pode dar ordens, cada um deve 

saber a quem se reportar. Cada pessoa com autoridade na linha hierárquica deve estar 

familiarizada com o que acontece em sua área. Os meios utilizados para isto são a 
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supervisão direta, o controle, as reuniões, os relatórios e um bom sistema contábil 

(FAYOL, 1994). 

Estes ensinamentos de Fayol foram apresentados no AIG como os princípios da 

Divisão do Trabalho e da Autoridade e Responsabilidade, bem como na descrição do 

Corpo Social (estrutura organizacional). O texto do seu discurso de 1908, entretanto, 

parece ser mais rico e oferece algumas oportunidades para melhor compreensão de seu 

pensamento. Fayol entende a estrutura organizacional como algo flexível, passível de 

mudanças, tendo em vista as necessidades advindas do tamanho, diversidade e expansão 

geográfica. 

 

5.1.4   Centralização 
. 
 

A centralização é um dos princípios de administração apresentados no AIG. Para 

explicá-lo, Fayol recorre à metáfora biológica: 
 

Tal como a “divisão do trabalho”, a centralização é um fato de ordem natural: em 
todo organismo, animal ou social, as sensações convergem para o cérebro ou 
direção e do cérebro ou direção partem as ordens que movimentam todas as partes 
do organismo (FAYOL, 1994, p. 56). 

 

Em seu discurso, Fayol explica o princípio da centralização como uma 

consequência natural do princípio da unidade de comando. O comando, exercido pela 

maior autoridade da organização, pode ser direto ou indireto. Atravessando sucessivos 

níveis organizacionais em duplo sentido, a centralização não é uma instituição arbitrária 

nem opcional. A centralização pode ser praticada de diferentes formas.   
 

O campo pode ser deixado aberto para iniciativas individuais ou ele pode ser 
completamente sufocado. Podemos encontrar exemplos que vão desde uma 
estrutura rígida, com apenas obediência passiva, até um organismo vibrante, onde 
a liberdade de ação se espalha com a mais perfeita subordinação (FAYOL, 2002, 
p. 913;2003, p. 184).  

 

Segundo Fayol, um líder pode conduzir todos os assuntos, tomar suas próprias 

decisões e impor uma obediência passiva. Entretanto, 
 

na medida em que a organização cresce, este tipo de líder ficará inadequado e seus 
métodos serão deplorados. Outro líder dará muita autoridade a seus subordinados, 
mas o que acontece se estes subordinados são apenas medíocres? Esta é, portanto, 
uma questão de grau: precisamos considerar a importância das várias 
circunstâncias, as dificuldades especiais que elas causam, sua extensão, a distância 
que separa as várias partes dos negócios. Precisamos ter em conta o valor dos 
empregados. Somente a consideração das circunstâncias pode decidir o respectivo 
balanço entre poder e iniciativa, o que pode ser conveniente dar a todos os 
empregados (FAYOL, 2002, p. 913; 2003, p. 184).  
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Fayol defende que aos empregados deve ser dada a maior quantidade possível de 

liberdade de ação e iniciativa.  

 
A força dos líderes é aumentada pela força que vem dos empregados do nível mais 
baixo e, desta forma, eles devem ser desenvolvidos na máxima extensão possível. 
Não nos esqueçamos, de passagem, que a satisfação pessoal e autoestima são 
frequentemente mais fortes que o interesse pessoal, quando ela vem para estimular 
a iniciativa individual (FAYOL, 2002, p. 913; 2003, p. 184).  

 

O teórico discute, então, o dilema da centralização e da descentralização, 

defendendo uma 
 

[...] centralização compulsória com a maior iniciativa individual possível. Quanto 
à quantidade de autoridade e iniciativa a ser dada a cada pessoa, cada caso deve ser 
considerado separadamente, esta é a eterna questão de grau, o que é a maior e 
contínua preocupação do administrador (FAYOL, 2002, p. 913; 2003, p. 184).  

 

Ao apresentar o princípio da centralização, Fayol demonstra a flexibilidade de seu 

pensamento. Nada é rígido e imutável. Tudo depende da avaliação das circunstâncias e 

cabe ao administrador a avaliação das diversas alternativas disponíveis. 

 
 

5.1.5    Ordem 

 

Fayol (1994, p. 59) indica que ordem significa “um lugar para cada coisa e cada 

coisa em seu lugar”. Ordem é o meio para evitar desperdício de materiais e de tempo bem 

como para evitar conflitos. Numerosas infrações a este princípio são cometidas nas 

organizações, como ordens que chegam a seu destino sem seguir a rotina hierárquica, 

como a invasão de um departamento por outro, como a paralisia e o transtorno no ambiente 

administrativo causados pela ausência de um líder (FAYOL, 2002, 2003). 

A Unidade de Comando lida, indiretamente, com a “ordem”, através da delimitação 

da autoridade e da identificação dos responsáveis por cada ato da organização. Enquanto 

no AIG Fayol discute a ordem material e social, apresentando exemplos tirados do 

ambiente da empresa, no discurso de 1908 mostra seu lado bem humorado. Falando para 

uma platéia o mais provável predominantemente (se não totalmente) masculina, ele evoca 

aspectos da vida conjugal para exemplificar a Unidade de Comando. Comenta que os 

costumes antigos estabeleceram a Unidade de Comando na família, impondo a obediência 

à mulher. Agora, novas leis e costumes violavam esta Unidade de Comando, proclamando 

a igualdade de direitos. Como fazer para evitar conflitos, em situações em que diretrizes 

diferentes, sobre o mesmo assunto, fossem dadas a crianças ou empregados? Uma 
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cuidadosa e inteligente divisão de tarefas deveria ser estabelecida, de forma a evitar 

conflitos, aniquilamento de uma das partes, quebra da associação. E continua, 

provavelmente cativando a cumplicidade da audiência: 

 
Gostaria de ter o prazer de mostrar que o famoso problema da sogra é, acima de 
tudo, um problema de unidade de comando, ou na verdade, de dualidade de 
comando. Desta forma, propagando os bons princípios administrativos, estaremos 
trabalhando não somente para a prosperidade da indústria, do comércio e do país, 
mas também para a paz nos lares (FAYOL, 2002, p. 914; 2003, p. 185). 

 

Em seguida, Fayol define, em adição ao princípio da Unidade de Comando, o que 

denomina Unidade de Ação – que significa dirigir todos os esforços para o mesmo objetivo 

– a Unidade de Propósito, que requer o mesmo pensamento, intenções e desejos entre todo 

o pessoal. Para o teórico: 

 
Unidade de Propósito requer os mesmos pensamentos, as mesmas intenções e os 
mesmos desejos entre todo o pessoal. [...] Se, além disso, a Unidade de Propósito 
existe entre todo o pessoal executivo, a organização oferece uma considerável 
garantia de sucesso. A Unidade de Propósito é talvez quase impossível de ser 
atingida em uma comissão. Não podemos esperar que cada proposta possa receber 
aprovação unânime, mas que isto não é necessário e pode até não ser desejável; 
oposição e contradição têm suas utilidades. Mas, quando a decisão é tomada, a 
ação começa e a discussão cessa (FAYOL, 2002, p. 914; 2003, p. 185-186). 

 

 

Interessante notar que o conceito de Unidade de Propósito é um dos alicerces da 

estratégia empresarial. Ao mesmo tempo, a diversidade de visões na organização deve ser 

explorada como suporte à construção do pensamento estratégico. Fayol reconhece esta 

poderosa ferramenta e demonstra, mais uma vez, a flexibilidade de seu pensamento e sua 

abertura ao contraditório. O conflito construtivo pode ter efeitos favoráveis no desempenho 

de tarefas cognitivas, o que envolve gerar planos, desenvolver idéias, resolver problemas 

ou tomar decisões (YOO, LEMAK e CHOI, 2006). Segundo Morgan (2007), o conflito 

sempre estará presente nas organizações, podendo ser pessoal ou não, sendo geralmente 

construído dentro das estruturas organizacionais, onde pessoas competem por recursos 

limitados. Ansoff e McDonnell (2009), ao discutirem a evolução do conceito de 

potencialidade organizacional, lembram que, no início da história empresarial, foi 

descoberto que “após a subdivisão funcional do trabalho, era necessário integrar, coordenar 

e dirigir os esforços funcionais em busca de metas comuns. Essa tarefa integrativa e de 

coordenação se tornou conhecida como administração geral” (ANSOFF e MCDONNELL, 

2009, p. 308). 
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5.1.6      Disciplina 

 

Fayol recorre ao dicionário Larousse para definir disciplina como “conjunto de 

regras tácitas ou de regulamentos escritos destinados a assegurar boa ordem e regularidade 

em uma corporação, ou assembléia” (FAYOL, 2002, p. 914; 2003, p. 186). Não se trata 

apenas de um princípio, mas de uma regra contingente ou dependente, para que sejam 

atingidos os objetivos da organização. São regras numerosas e variadas, necessárias para 

que tenhamos a Unidade de Comando e seus corolários: 
 

Os direitos, deveres, responsabilidades e o lugar de cada pessoa devem ser 
determinados e especificados. Boas regras facilitam muito o progresso dos 
eventos. Mas, seja o valor destas regras o que for, sua efetividade e disciplina 
dependerão sempre de muito tato, muita habilidade e da conduta dos líderes 
(FAYOL, 2002, p. 914; 2003, p. 186).  

 

Em AIG, Fayol apresenta a “disciplina”, um dos quatorze Princípios da 

Administração, de uma forma mais coercitiva, focando a obediência e a assiduidade como 

sinais de respeito, impondo sanções como forma de evitar a repetição de indisciplinas.  

Entretanto, reconhece que, muitas vezes, problemas com disciplina podem ter origem na 

incapacidade dos chefes para lidar com conflitos com os subordinados, ou a existência de 

convênios (acordos trabalhistas) que não sejam suficientemente claros e equitativos 

(FAYOL, 1994).  

 

5.1.7      Planejamento 

 

 Fayol menciona, nesta palestra, aquele que seria seu mais importante e abrangente 

princípio. Apresentado em AIG como um dos elementos da Administração, Prévoyance 

parece ser muito mais que um princípio. Traduzido por Wren, Bedeian e Breeze (2002) 

como Planning (literalmente “planejamento”), recebeu a tradução para o portugês, por 

Irene de Bojano e Mário de Souza, de “previsão” (FAYOL, 1994).  

A dimensão do termo prévoir transcende a uma rápida tradução. Parker e Ritson 

(2005) citam que o termo utilizado possui duas dimensões: previdência e planejamento, 

sendo a primeira relacionada a prever o futuro, enquanto a segunda define o plano de ação 

a ser seguido: 

Pollard (1974) identificou as duas dimensões do termo francês prévoir utilizado 
por Fayol para abraçar tanto prever como planejar. A primeira envolve a tentativa 
de prever o futuro e a última, como Brodie (1967) observou, envolve um plano de 
ação ou esquema para o futuro baseado na disponibilidade de recursos. [...] George 
(1972) também reconheceu que os dois elementos de prévoir foram considerados 
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por Fayol como o centro da atividade administrativa. Urwick (1949) identificou 
seis características como sendo personificadas por Fayol em prévoyance: baseado 
em um objetivo claramente definido; simples; proporciona padrões de 
classificação e análise; flexível; equilibrado; utiliza os recursos disponíveis ao 
máximo possível antes de criar novos recursos (PARKER e RITSON, 2005, p. 
180). 

 
 O planejamento seria um dos temas centrais em AIG. Fayol (1994, p. 62) fala com 

entusiasmo da atividade: “Conceber um plano e assegurar-lhe o sucesso é uma das mais 

vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar; é, também, um dos mais 

fortes estimulantes da atividade humana”. Sua perspectiva de planejamento de longo prazo 

fica clara em sua declaração: 
 

O programa de ação é, ao mesmo tempo, o resultado visado, a linha de conduta a 
seguir, as etapas a vencer, os meios a empregar; uma espécie de quadro do futuro 
em que os acontecimentos próximos figuram com certa clareza, seguindo idéias 
preconcebidas, e onde os acontecimentos distantes  surgem mais ou menos vagos; 
é a marcha da empresa prevista e preparada  para certo tempo (FAYOL, 1994, p. 
65). 

  

 Fayol advogava um enfoque de planejamento essencialmente contingencial, onde a 

avaliação do ambiente externo é fator que pode influir na modificação dos planos originais, 

de forma a adaptar-se a novas circunstâncias. A conjugação de incerteza ambiental e 

flexibilidade podem ser identificadas em seu texto: “O programa deve ser bastante flexível, 

suscetível de se adaptar às modificações julgadas necessárias, seja sob a pressão dos 

acontecimentos, seja por outra razão qualquer” (FAYOL, 1994, p. 67). 

 De acordo com Parker e Ritson (2005), Fayol reconhece que condições ambientais 

similares, encontradas por negócios similares, podem ser características que justificam 

comparar planos de negócios de distintas organizações. Nos dias de hoje seria algo 

próximo ao que denominamos benchmarking. Para o teórico: 
 

Quanto às outras qualidades particulares que ele [programa de ação] deve possuir e 
que dependem da natureza, da importância e das condições da empresa para o qual 
foi feito, não é possível fixá-las previamente, a não ser comparando-as com as de 
outros programas que foram reconhecidos como bons para negócios análogos. É 
necessário, pois, para cada caso, procurar, na prática dos negócios,                     
elementos de comparação, modelos [...] (FAYOL, 1994, p. 67). 

 

No entendimento de Fayol (1994), a Administração deveria trabalhar com planos de 

longo prazo e a gerência teria o papel de monitorar os acontecimentos e fazer os ajustes 

necessários. Conforme Parker e Ritson (2005), Fayol tinha um enfoque de planejamento 

baseado em contingência, identificando a importância das variáveis ambientais, 

monitorando os planos e o desempenho dos competidores. Fayol aborda os percalços que a 
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organização pode enfrentar, inclusive, aqueles oriundos internamente, frutos da fraqueza 

ou inconsistência da gerência em seguir os passos traçados: 
 
 
 

Sabendo o que pode e o que quer, a empresa empreende marcha firme; aborda os 
negócios correntes com segurança e está preparada para dirigir todas as suas forças 
contra as surpresas e os acidentes de qualquer natureza que se possam apresentar 
(FAYOL, 1994, p. 73).  
 
 

É sobretudo nos momentos difíceis que um programa é necessário. O melhor dos 
programas não pode prever com antecedência todos os acontecimentos 
extraordinários que podem surgir; mas ele os considerou em parte e preparou as 
armas de que se poderá precisar no momento das surpresas. 
O programa defende a empresa não só contra as mudanças inoportunas de 
orientação, que podem ocasionar graves acontecimentos, mas, também, contra as 
que provêm simplesmente da versatilidade das autoridades superiores (FAYOL, 
1994, p. 74). 

  

Enfatizando a necessidade das organizações prepararem um plano de longo prazo, 

Fayol menciona as dificuldades naturais desse trabalho. Mesmo nos dias atuais, uma das 

dificuldades apontadas pelos gerentes é o necessário acompanhamento daquilo que foi 

previsto. Por isso, Fayol prega a necessidade de se confrontar o planejado com o realizado: 

 
A confecção do programa anual é sempre uma operação delicada; é, 
particularmente, longa e trabalhosa, quando efetuada pela primeira vez. Mas cada 
renovação ocasiona alguma simplificação e, desde que o programa se torne um 
hábito, as dificuldades e os obstáculos são grandemente reduzidos.   

O interesse que ele apresenta vai, ao contrário, aumentando cada vez mais; a 
atenção que requer a realização do programa, a comparação que se impõe entre os 
fatos previstos e os fatos reais, a verificação dos erros cometidos, bem como dos 
êxitos obtidos, a procura dos meios de reproduzir estes e evitar aqueles, tudo isso 
faz o novo programa de trabalho cada vez mais interessante e mais útil  (FAYOL, 
1994, p. 73). 

 

Ao discorrer sobre Planejamento (Prévoyance) no discurso de 1908, Fayol o 

classifica como o mais importante meio para assegurar o sucesso nos negócios. Planejar, 

um papel do departamento administrativo, é prever as necessidades de capital, mão de obra 

e canais de distribuição. “Prever e prover estas necessidades é o papel do departamento 

administrativo. Planejar é até mesmo mais necessário e muito mais difícil de realizar 

quando o empreendimento é grande, e quando os ciclos de produção e consumo são 

longos” (FAYOL, 2002, p. 915; 2003, p. 186).  

Fayol antecipa os conceitos que viria a defender no AIG, onde estabeleceu que 

“Prever, aqui, significa ao mesmo tempo calcular o futuro e prepará-lo; é, desde logo, agir 

[...]. A preparação do programa de ação é uma das operações mais importantes e mais 

difíceis de toda empresa” (FAYOL, 1994, p. 65). Ciente das dificuldades desta tarefa, em 

seu discurso, Fayol não só as enfatiza, mas, também, destaca os riscos de um voo às cegas: 
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Quando preparamos o Orçamento Anual para uma mina ou fábrica e estamos 
tentando antecipar apenas os eventos e resultados para os próximos 12 meses, nós 
encontraremos muitas dificuldades substanciais e alguns pontos em particular 
permanecerão completamente incertos. Este é um problema até maior, quando nós 
tentamos olhar à frente para períodos maiores. Apesar de tudo, é muito necessário 
fazer planos e programas para longos períodos. Tempo tem sido um fator essencial 
nas organizações, corremos o risco de ser desencorajados por dificuldades 
temporárias ou exultantes por sucessos momentâneos, se não temos um caminho 
ou programa para seguir (FAYOL, 2002, p. 915; 2003, p. 186).  

 

Neste ponto, algumas reflexões são importantes para compreender a amplitude dos 

conceitos desenvolvidos por Fayol. Primeiro, ele não possuía uma visão apenas centrada 

nos fatores de produção, capital e trabalho, mas tinha um olhar para o mercado, para a 

distribuição dos produtos. Wren (2001) lembra que Fayol foi um crítico da prática, comum 

em seu tempo, de deixar a área de vendas dirigir a produção. Isto porque, quando uma 

grande quantidade de carvão de alta qualidade era vendida, as minas tinham que escavar 

produtos de baixa e de alta qualidade, uma vez que estes diferentes produtos não podiam 

ser separados no processo de produção, gerando grandes estoques dos produtos que eram 

mais difíceis de comercializar. “Fayol buscou resolver este problema através do preparo de 

planos de produção e vendas, com registros de inventários, que o pessoal de vendas 

poderia utilizar para guiar suas atividades” (WREN, 2001, p. 477). Correlacionar 

atividades de produção e vendas, entretanto, não se constituía em atividade corriqueira dos 

administradores no início do século XX. Chandler (1990) destaca que, apenas a partir dos 

anos 1920, os executivos das principais organizações norte-americanas passaram a utilizar 

essas técnicas:  

Antes de 1920, entretanto, nenhuma dessas companhias, exceto Du Pont, tinha 
começado a correlacionar sistematicamente programas de produção e compras, 
com antecipação das demandas de mercado, e, até 1921, a Du Pont estava apenas 
tateando este caminho. Ao final da I Guerra Mundial, seus maiores departamentos 
- Vendas, Manufatura e Compras – preparavam previsões trimestrais 
independentes de vendas e de programação do volume de produção. Assim que a 
companhia passou a lidar somente com uma linha de produtos, explosivos, os 
executivos departamentais tiveram menor dificuldade em correlacionar estas 
diferentes estimativas. [...] Na General Motors, pouca atenção tinha sido dada à 
coordenação do fluxo de produção, até a aguda depressão do pós-guerra, que 
temporariamente paralisou o rápido crescimento do mercado automotivo. No 
mesmo ano, a Sears aprendeu o valor do controle total de inventários. Na Jersey, 
foi a rápida estabilização da demanda por gasolina, no verão de 1925, que 
demonstrou a necessidade de aperfeiçoar técnicas para integrar o fluxo de produtos 
(CHANDLER, 1990, p. 292). 

 

Segundo, na visão de Fayol, o futuro deveria ser “calculado” e “preparado”, ou 

seja, haveria de se pautar em uma postura mais próxima da gestão por previsão de 

mudanças, baseada nas variáveis decorrentes de ameaças e oportunidades previsíveis, que 

surgiu a partir da década de 1950 (ANSOFF e MCDONNELL, 2009), do que da gestão 
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eminentemente baseada no controle, que seria natural esperar de um administrador do 

início do século XX. Ciente do impacto decorrente do tamanho da organização e de seu 

ciclo de produção, na tarefa de planejar, Fayol pregava um planejamento que visava 

“antecipar” e “enxergar” o futuro. 

Terceiro, Fayol demonstra percepção da flexibilidade como elemento necessário no 

desenho de planos, na construção do futuro, antecipando a necessidade de se interagir com 

o ambiente, de se identificar as ameaças, de se lidar com as incertezas: “Longe de diminuir 

a liberdade de ação, o que é sempre bom ter, um programa amadurecidamente estudado irá 

fortalecer esta liberdade nos tempos difíceis, permitindo que toda atenção e forças 

disponíveis sejam focadas nas ameaças” (FAYOL, 2002, p. 915; 2003, p. 186). Ao mesmo 

tempo em que antecipa a identificação de ameaças como objeto de foco e atenção, Fayol 

demonstra sua preocupação com os efeitos contingentes do ambiente e exercita seu talento 

para metáforas biológicas17: 

 
Além disso, qualquer programa de longo prazo deve ser suscetível de ser alterado 
de acordo com variáveis, complexidade e instabilidade dos eventos. Como 
qualquer objeto vivo, o empreendimento industrial passa por contínuas 
transformações: o pessoal, o ferramental, os métodos, até mesmo os objetivos se 
modificam; o programa deve ser conduzido sem cessar, sempre que possível em 
harmonia com o ambiente (FAYOL, 2002, p. 915; 2003, p. 186).  

 

O teórico também alerta para os riscos dos desvios da rota traçada, de forma a 

garantir que todos os esforços possam convergir para os objetivos de longo prazo: 

 
É indispensável evitar o afastamento das metas e garantir que todos os esforços 
convirjam para as metas de longo prazo. Não é possível antecipar tudo com 
precisão, o que vai acontecer em um longo período, mas é possível minimizar as 
incertezas e desenvolver um programa como resultado (FAYOL, 2002, p. 915; 
2003, p. 186).   

 

Fayol enfatiza a necessidade de um orçamento anual para o próximo período 

financeiro, acrescido de um plano decenal que deve ser revisado sistematicamente. Para 

seu preparo devem ser revisadas as necessidades e as condições gerais do mercado, 

garantindo a continuidade das idéias e a estabilidade dos cenários. As dificuldades naturais 

para o preparo dessas projeções são contrapostas à afirmativa de que esse trabalho deve ser 

realizado apesar da resistência passiva muitas vezes encontrada, além da frustração 

proporcionada por planos que são alterados por eventos futuros não previstos (FAYOL, 

2002; 2003).  

                                                 
17 De acordo com Parker e Ritson (2005), a predileção de Fayol por metáforas biológicas espelhava a 
linguagem que os teóricos de sistemas viriam a se utilizar subsequentemente. 
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Ao incorporar a análise das condições de mercado (des conditions de marché, no 

original) e de cenários (la stabilité dans les desseins) no preparo de orçamentos, Fayol 

demonstra uma visão que foge ao que Ansoff e McDonnell (2009) classificam como 

“gestão por extrapolação”, datada pelos autores como característica da década de 1930 em 

diante, sendo mais próxima da “gestão por previsão [de mudanças]”, baseada na análise de 

ameaças e oportunidades, origem do planejamento estratégico, que teria se desenvolvido 

somente a partir da década de 1950. 

Em AIG, entretanto, Fayol (1994, p. 68) apresenta, de forma técnico-didática, a 

necessidade do preparo de previsões anuais e decenais, com menos profundidade 

conceitual do que na palestra de 1908, enfatizando que “é necessário pensar nas constantes 

modificações que se manifestam na situação técnica, comercial, financeira e social do 

mundo industrial em geral e da empresa em particular, e não se deixar surpreender pelos 

acontecimentos”. 

Parker e Ritson (2005) argumentam que Fayol tinha em mente uma visão de 

planejamento flexível, respondendo aos efeitos do ambiente, com enfoque contingencial, 

que admitia mudanças estratégicas significativas quando requerido pelas mudanças 

ambientais. Segundo os autores: 
 

[...] a identificação e avaliação do significado das variáveis ambientais, o 
monitoramento dos planos e do desempenho dos concorrentes na indústria eram 
componentes vitais de seu enfoque contingencial de planejamento. Isto era 
também estratégico, no sentido em que ele advogava um planejamento com 
horizonte de longo prazo para múltiplos períodos  (PARKER e RITSON, 2005, p. 
186).  

 
 

Wren18 (1972 apud Parker e Ritson, 2005, p. 180)  menciona que “a ênfase de 

Fayol no planejamento de longo prazo foi uma contribuição única para o pensamento 

gerencial”.  

 

5.1.8    Organograma 

 

A estrutura organizacional é apresentada por Fayol através da descrição do 

organograma da companhia Comambault. A força e o ineditismo do pensamento de Fayol 

ficam evidentes, inclusive, pela dificuldade de tradução de algumas ferramentas de gestão. 

Organograma é aqui mencionado, neste subtítulo, como uma tradução literal de 

                                                 
18 WREN, Daniel A. The evolution of management thought. New York: The Ronald Press, 1972, p. 222. 
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Organization chart, do texto de Wren, Bedeian e Breeze (2002). O texto original fala de 

“Tableaux d’organisation” (PEAUCELLE, 2003d, p. 187). Segundo o citado autor: 
 

No início do século 20, a palavra organização tinha um sentido diferente daquele 
de hoje. [...] Se tratava, então, de fazer agir as grandes massas. Neste sentido, 
Napoleão tinha uma excelente organização dentro de seu exército [...]. A 
organização, para Fayol, é a definição formal das funções e da hierarquia. O 
organograma [Le tableaux d’organisation (organigrammes) no original], por isso, 
é a sua expressão mais clara (PEAUCELLE, 2003d, p. 171). 

 

O organograma apresentado por Fayol, em sua palestra, possui as funções de: (a)  

pessoal (recrutamento, organização e operação); (b) exploração e manufatura; (c) 

manutenção e construção; (d) vendas e compras; (e) contabilidade, finanças e diversos. Ou 

seja, é composto de um grupo de diversos departamentos secundários, os quais não são 

necessariamente parte dos departamentos principais (FAYOL, 2002; 2003). Nas palavras 

de teórico: 

Entre os métodos que eu utilizo e que têm sido mais úteis, eu poderia citar o 
organograma. Temos aqui três quadros. O primeiro representa a organização geral 
da companhia Commentry-Fourchambault et Decazeville. O segundo representa a 
organização de uma das minas e o terceiro é a organização de uma das fábricas 
desta companhia. [...] Este método de representação dos serviços se aplica 
igualmente a todos os estabelecimentos da companhia, como demonstra o 
organograma, compreendendo quatro minas de carvão, uma mina de minério de 
ferro, três fábricas e oito estabelecimentos principais empregando cerca de 9.000 
pessoas. Estes organogramas permitem ver claramente: 1 – cada função tem um 
chefe; 2 – que a linha hierárquica está bem definida: 3 – que os departamentos ou 
seções estão bem definidos entre si; 4 – que a centralização é completa; 5 – que 
cada departamento continua na falta ou impedimento de seu chefe (FAYOL, 2002, 
p. 915; 2003, p. 187).  

 

O organograma permite ver claramente que cada função possui um chefe, que a 

hierarquia está bem definida, que os departamentos ou seções estão bem delimitados, que a 

centralização é completa, que um departamento pode continuar na falta de seu chefe. A 

autoridade está sempre representada, permitindo que a vida da companhia não sofra 

interrupções.  

No seu entendimento, todos os anos, o organograma deve ser revisado e 

modificado, para assegurar que ninguém esteja sobrecarregado, que a autoridade e linha de 

reporte de cada um estejam bem determinadas e que a unidade de comando esteja sendo 

respeitada. Ainda segundo o teórico: “Todas as organizações, das menores e mais simples 

até as maiores e mais complexas, adaptando-se a este método de descrição e controle, estão 

aptas a ajustar-se a esta estrutura” (FAYOL, 2002, p. 916; 2003, p. 188).  

Assim, a estrutura organizacional preconizada por Fayol era, além de flexível, 

direcionada para a descentralização das atividades, concedendo a máxima autonomia aos 
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empregados. Além disso, Fayol preocupava-se em desenhar uma estrutura que pudesse ser 

ágil no atendimento aos clientes, ou seja, demonstrava uma visão claramente focada no 

mercado, no mundo exterior, para fora da organização. Na parte III de AIG, Fayol (2003a) 

explica a estrutura da área comercial da Société Commetry-Fourchambault: 
 

A organização adotada procurou conciliar a iniciativa, o controle e a 
responsabilidade da Direção Geral, com a maior descentralização possível. Ela 
confere vastos poderes a cada direção local. Sob a autoridade do diretor local, o 
serviço comercial de cada estabelecimento é efetuado por um ou dois chefes de 
serviços, conforme as compras e as vendas sejam reunidas ou separadas, e pelos 
representantes. A representação é assegurada:  
1º – por um ou vários vendedores viajantes, residentes nas redondezas e visitando 
os clientes dentro de um raio determinado; 
2º – pelos representantes domiciliados em pontos afastados, encarregados de 
visitar uma zona determinada, em torno de um ponto de ligação; 
3º – pelos agentes ligados a outros estabelecimentos da Sociedade; 
4º – pelo escritório central em Paris: 
O território nacional é dividido em “...”19 regiões. Um mapa estabelece a 
composição de cada região. A cada região é designado um representante, que a 
visita exclusivamente por conta de todos os estabelecimentos da Sociedade. Com 
esta organização, podemos conciliar o princípio da unidade de comando e a 
obrigação de andar rápido, de dar satisfação aos clientes o mais rapidamente 
possível (FAYOL, 2003a, p. 111). 

 

A busca pela estrutura descentralizada, principalmente para atender comercialmente 

territórios dispersos, ainda se constitui um desafio para os administradores. Chandler 

(1990) estudou casos de organizações norte-americanas, no início do século XX, que 

procuraram alterar suas estruturas com este objetivo. Um dos exemplos citados é o da 

Sears, organização que, entre 1925 e 1948, tentou diversos modelos, ora mais centralizados 

ora mais descentralizados. Chandler (1990) comenta que eles (os executivos da Sears):  
 
 

planejaram uma estrutura global para integrar e mobilizar todos os recursos da 
companhia. Mas, enquanto o lento ajuste estrutural na Jersey foi resultado da falta 
de um plano explícito, na Sears, isto foi causado pela adoção do que foi, 
primeiramente, um plano incorreto com objetivos errados. A estrutura inicial 
provou-se ineficiente, porque seus estruturadores não definiram claramente os 
canais de autoridade e comunicação e não pensaram completamente sobre o papel 
administrativo dos departamentos funcionais, das novas divisões multifuncionais e 
do escritório central (CHANDLER, 1990, p. 225-226). 

 

Desta forma, Fayol advogava não somente a definição clara do organograma e dos 

respectivos canais de autoridade e comunicação, mas, também, o desenvolvimento do que 

denomina “plano de serviços”, definindo “limites topográficos”: 

 
Em cada um de nossos estabelecimentos, o organograma é complementado com 
um plano de serviços que demonstra os limites topográficos de cada departamento 
sob o ponto de vista da organização e do controle de ordem material. Com estes 
dois tipos de quadros para cada ação e para cada objeto, pode ser facilmente 

                                                 
19 Segundo observa Peaucelle em Fayol (2003a), o algarismo foi omitido no texto original. 
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encontrado o empregado responsável, se a organização é boa. Se os resultados não 
são obtidos, se a organização não está adequada, ela deve ser retificada (FAYOL, 
2002, p. 916; 2003, p. 188).  

 

Peaucelle (2003d) lembra que, em AIG, Fayol (1994) não apresentou um exemplo 

do que seja o “plano de serviços”. O que parece clara é sua preocupação em definir as 

atividades de cada departamento e sua abrangência geográfica, considerando que a 

organização que dirigia possuía diversas unidades de negócios, diferentes em natureza e 

dispersas geograficamente. Tratava-se de uma organização em linha, mas acrescida de 

componentes que pudessem auxiliar no atendimento dessas demandas. Sobre a estrutura 

organizacional, discutida por Fayol, Wren (2001) acrescenta que estas eram também 

características típicas das organizações em linha das empresas americanas no século XIX, 

mas aponta que Fayol tinha consciência da flexibilidade requerida na montagem de 

estruturas para diferentes organizações: 

 
Apenas mais tarde, em empresas como General Motors e Du Pont, nós poderemos 
ver a idéia de organização por grupo de produtos ou, até como mais tarde, por 
unidade estratégica de negócios. A visão da organização de Fayol era formatada e 
limitada pelos negócios que ele observou, mas ele acrescentou que diferentes 
empresas requerem uma organização que depende da natureza de seus objetivos 
(WREN, 2001, p. 483). 

 

O pensamento de Fayol sobre estrutura, expresso em seu discurso de 1908, 

apresenta-se, portanto, flexível, aberto para as mudanças originadas das demandas do 

ambiente. Ele demonstra entender e segregar os diferentes papéis daqueles que estão “no 

campo”, atendendo diretamente os clientes, daqueles que estão “no escritório central”, 

desempenhando as tarefas que Chandler (1990) denomina de “administração”, quais sejam 

“ações e ordens executivas, bem como as decisões tomadas para coordenar, avaliar e 

planejar o trabalho da organização e a alocação de seus recursos” (CHANDLER, 1990, p. 

8). 

 

5.1.9    Reuniões e relatórios 
 

A unidade de propósito e de ação preconizada por Fayol são facilitadas por 

reuniões periódicas bem como por relatórios escritos. Reuniões com os chefes de 

departamento, em intervalos regulares, e com a autoridade máxima são necessários para 

acompanhar o progresso das operações como um todo: “Uma conferência de uma hora por 
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semana pode bem evitar mal-entendidos e, particularmente, facilitar a harmonia entre 

todos” (FAYOL, 2002, p. 916; 2003, p. 188).  

Desta forma, Fayol recomenda frequentes reuniões, semanais, mensais e anuais, por 

considerá-las excelente ferramenta para o direcionamento e controle, mas alertando para o 

fato de que o sucesso desses instrumentos depende da maneira como são utilizados. 

Defensor da comunicação e do eficaz gerenciamento de equipes, ele complementa: 

“Líderes habilidosos encontram a oportunidade para entender seus subordinados, para 

estimular suas iniciativas e para trazer entre eles a unidade de ação e, com grande 

possibilidade, a unidade de propósito” (FAYOL, 2002, p. 916; 2003, p. 188).  

Em AIG, ao tratar do que denomina “abuso das comunicações escritas”, Fayol 

incentiva a comunicação verbal como a mais eficiente e simples: “Destarte, conclui-se que, 

sempre que possível, as relações devem ser verbais. Ganha-se com isso em rapidez, clareza 

e harmonia” (FAYOL, 1994, p. 63). Em tom que beira a irritação, Fayol complementa: 

“Há uma forma de pôr termo a esse regime detestável: interditar todas as comunicações 

escritas que possam facilmente e com vantagem ser substituídas pelas comunicações 

verbais” (FAYOL, 1994, p. 63).  

Comentando este parágrafo de AIG e enfatizando o foco de Fayol no 

relacionamento interpessoal, Parker e Ritson (2005) abordam o enfoque fayolista em 

contraponto ao pensamento taylorista: “A preocupação de Fayol com a qualidade da 

interação interpessoal dos empregados, sua ampla base de interesses, holisticamente 

definida e o bem-estar dos trabalhadores são pontos de afastamento da pauta taylorista de 

Administração Científica, com a qual o nome de Fayol é usualmente associado” (PARKER 

e RITSON, 2005, p.184). 

 
 

5.1.10   Contabilidade 

 
 

Fayol compara a contabilidade a um termômetro, que mede as condições e a saúde 

da organização (um ser vivo, portanto). Defensor da necessidade de transparência e da 

motivação dos quadros, propõe:  

 
A contabilidade revela o estado dos negócios. Ela é um tipo de termômetro de suas 
condições e de sua saúde. Devemos consultá-la continuamente. Cada empregado 
da organização, do mais baixo escalão até o diretor, deve conhecer os resultados da 
parte dos serviços pelo qual ele é responsável. Para ser atingida, esta condição 
requer um acurado e rápido sistema contábil. Acurado, porque devemos ter 
completa confiança nos números, os quais permitem julgar se a rota que está sendo 
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seguida é boa ou má, e rápida, porque a informação deve ser utilizada para 
modificar a direção, quando necessário (FAYOL, 2002, p. 916; 2003, p. 188).  

 
 

Fayol enfatiza que a informação não tem utilidade quando chega muito tarde, e 

chega a detalhar sua expectativa quanto ao fechamento contábil mensal, de 15 a 20 dias 

após o encerramento do mês.  

Em AIG, Fayol (1994) classifica a contabilidade como uma das funções da 

organização, encarregada das atividades relacionadas a inventários, balanços, preços de 

custo, estatística etc.: “Constitui o órgão de visão das empresas. Deve revelar, a qualquer 

momento, a posição e o rumo do negócio. Deve dar informações exatas, claras e precisas 

sobre a situação econômica da empresa” (FAYOL, 1994, p. 25). 

No discurso de 1908, entretanto, Fayol é mais profundo, pregando a divulgação 

interna das informações produzidas pela contabilidade a todos os empregados. Também, 

foca seus comentários na necessidade de acuracidade e rapidez, além de associar a 

utilização da informação como guia para decidir eventuais mudanças de rumo. 

A falta de informação adequada e oportuna, além de quadros necessários para sua 

análise, e a não existência de controles, podem ser fatais para a continuidade operacional 

de uma organização. Nas companhias estudadas por Chandler (1990), somente a partir da 

década de 1920, as decisões táticas e estratégicas e as atividades operacionais e 

empresariais passaram a basear-se em dados relacionados às condições econômicas e de 

mercado, bem como naqueles referentes ao desempenho passado e presente: 

 
O desenvolvimento de informações crescentemente acuradas e precisas, para uso 
da alta administração, visando planejar, coordenar e avaliar as atividades de uma 
organização como um todo, foi o mais importante objetivo dos construtores 
organizacionais Americanos (CHANDLER, 1990, p. 293). 
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5.2 As Dimensões de Henri Fayol: Uma Necessária Releitura 

 

O prefácio do autor de Administration Industrielle et Générale (AIG), publicado em 

1916, merece ser transcrito: 
 

A administração constitui fator de grande importância na direção dos negócios: de 
todos os negócios, grandes ou pequenos, industriais, comerciais, políticos, 
religiosos ou de outra qualquer índole.20 Exponho neste livro minhas idéias 
relativas à maneira por que ela deveria ser exercida. Meu trabalho será dividido em 
quatro partes: 
1ª ) Necessidade e possibilidade de um ensino administrativo. 
2ª ) Princípios e elementos de administração. 
3ª) Observações e experiências pessoais. 
4ª) Lições da guerra. 
 

As duas primeiras partes constituem o desenvolvimento de uma conferência que 
fiz por ocasião do cinqüentenário da Societé de l’Industrie Minérale, em Saint-
Étienne, em 1908. 
A 3ª e 4ª partes formarão um 2º volume, que pretendo publicar a seguir (FAYOL, 
1994, p. 19). 

 

Durante décadas, os leitores de AIG se surpreenderam com o fato de somente ter 

acesso à metade do trabalho. Onde estaria a parte faltante? Teria Fayol tido tempo de 

escrevê-la? Mais ainda, qual seria o teor dessa conferência de 1908?  A publicação de AIG 

apresenta como apêndice outro discurso datado de 1900, e proferido por Fayol na sessão de 

encerramento de um congresso internacional de Minas e Metalurgia. 

Tais dúvidas sobre a obra do teórico somente começaram a ser esclarecidas em 

meados da década de 1980, quando a família de Fayol doou seus arquivos para o Centre 

d’Histoire de l’Europe du 20e  siècle (Fondation des Sciences Politiques) (PEAUCELLE, 

2003c), propiciando que novos estudos sobre o teórico fossem realizados. Entre os 

documentos pesquisados foi descoberto um texto incompleto, identificado pelo professor 

Jean-Louis Peaucelle como sendo a terceira parte de AIG, e que somente foi tornado 

público em 2003 (FAYOL, 2003a; PEAUCELLE, 2003d). A quarta parte, Lições da 

Guerra, ao que tudo indica não foi concluída. As possíveis razões para isto, bem como a 

importância da guerra (I Guerra Mundial) na vida e no trabalho de Fayol, podem ser 

encontradas em PEAUCELLE (2003c). 

Anteriormente, em 1975, Henri Fayol fils havia fornecido ao pesquisador Arthur G. 

Bedeian o texto do pronunciamento de 1908, discurso onde Fayol possivelmente 

apresentou os temas centrais de sua teoria, que viria a publicar oito anos mais tarde. Este 

                                                 
20 No texto original, lê-se “ou autres”. Peaucelle (2003c) questiona se Fayol não estaria se referindo ao 
exército (PEAUCELLE, 2003c, p. 69). 
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texto ficou inédito até 2002, quando foi traduzido e publicado por Wren, Bedeian e Breeze 

(2002).  

Foram essas novas fontes científicas que permitiram, nos últimos 25 anos, que a 

contribuição de Henri Fayol para o pensamento administrativo pudesse ser crescentemente 

analisada, atraindo novos estudiosos que se dedicaram a decifrar, sob novos olhares, as 

reais dimensões do homem, educador, estrategista, gerente de pessoas, executivo, enfim, 

do cientista e pesquisador surgido em fins do século XIX, mas que surpreende pela 

contemporaneidade de seu pensamento. A análise dessas dimensões, sem dúvida, pode 

contribuir para o entendimento da evolução da doutrina administrativa. Para tal, uma 

releitura de Henri Fayol se faz necessária.  

 

5.2.1   Contexto histórico 

 

Jules Henri Fayol nasceu em Constantinopla (atual Istambul), Turquia, em 29 de 

julho de 1841, filho de uma família de classe-média francesa. Na França, estudou na 

Escola de Minas de Saint-Étienne. Ingressou na Société de Commentry-Fourchambault et 

Decazeville21 em 1861. Em 1888, assumiu a Direção-Geral da empresa onde atuou até sua 

aposentadoria, em 1918. Faleceu em Paris, em 19 de novembro de 1925 (SASAKI, 1995; 

WREN, 1995, 2001; PARKER e RITSON, 2005). 

De acordo com Wren (1995, p. 5), “Fayol viveu em um período da história francesa 

quando muitas idéias tradicionais estavam sendo desafiadas”. Era o período do 

desenvolvimento da teoria do método experimental e do surgimento de cientistas como 

Pierre e Marie Curie, Louis Pasteur, do positivismo de Auguste Comte e da sociologia de 

Émile Durkheim. Como engenheiro de minas, Fayol desenvolveu pesquisas relacionadas à 

geologia das minas de carvão, efetuando várias experiências, tabulando e analisando os 

dados antes de formar uma opinião. Seus trabalhos foram reconhecidos e premiados pela 

Academia Francesa de Ciências que lhe concedeu o prestigiado prêmio Delesse, em 1893, 

além de diversos outros reconhecimentos por suas contribuições técnicas no campo da 

Geologia e Metalurgia, como as medalhas de ouro concedidas pela Société 

                                                 
21 Podem ser encontradas diferentes menções à razão social da empresa na qual Fayol despendeu grande parte 
de sua vida, que adotou diferentes denominações ao longo de sua existência. Fayol (2003) apresenta um 
histórico da companhia, a Société Commentry-Fourchambault et Decazeville, fundada em 1854, a partir da 
junção das empresas Usines Métallurgiques de Fourchambault e da Houillères de Commentry. 
Anteriormente, a empresa denominava-se  Boigues, Rambourg et Cie, que, em 1874, foi transformada em 
sociedade por ações, sob a denominação de Société Anonyme de Commentry-Fourchambault, também 
denominada Comambault. 
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d’Encouragement pour l’Industrie Nationale e pela Société de l’Industrie Minérale, em 

1880 e 1908. Além disso, foi condecorado Cavaleiro da Legião de Honra em 1888, entre 

outras comendas recebidas (WREN, 1995; PEAUCELLE, 2003). 

Portanto, muito antes de apresentar suas teorias sobre Administração, Fayol já era 

um cientista reconhecido e respeitado. De acordo com Breeze (1995), o prêmio Delesse, 

recebido em 1893, foi justificado como o reconhecimento pelo poder de observação, 

habilidades de pesquisador e de trabalhar em colaboração com outros cientistas, palavras 

“extremamente relevantes e proféticas de suas futuras realizações como gerente, 

observador, teórico e promotor de efetivas práticas gerenciais e administrativas” 

(BREEZE, 1995, p. 38). 

Após a revolução industrial, a França estava atrasada em relação a países como 

Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos em relação ao seu desenvolvimento industrial. 

Após períodos anárquicos e revolucionários, culminando com as conquistas napoleônicas, 

somente no denominado Terceiro Império (1870-1940), a França viria a encontrar um 

governo mais estável e democrático que poderia contribuir para um melhor 

desenvolvimento econômico (WREN, 1995). 

Fayol viria, portanto, a viver em um ambiente bastante dinâmico e turbulento, 

caracterizado por várias mudanças na França. Wren (1995) enfatiza, dentre elas: (a) a 

separação da Igreja e Estado em educação; (b) sindicatos mais atuantes e fortes; (c) o 

desenvolvimento de organizações de larga-escala; e (d), como consequência, a tendência 

de profissionalização de empreendimentos familiares.  

Além disso, conforme explicam Parker e Ritson (2005), o ambiente industrial na 

época era caracterizado por baixo crescimento econômico, mercados estagnados, pressão 

de custos, tendências de verticalização, crescimento organizacional em tamanho e 

dispersão geográfica. Por outro lado, o positivismo e o experimentalismo típicos da época 

foram a senha para a utilização de métodos de pesquisa e experiência no campo da 

Administração. Fayol viria, portanto, a encontrar um ambiente desafiador e fértil para o 

desenvolvimento de seus trabalhos. 

Como pesquisador em Geologia publicou trabalhos técnicos decorrentes de 

experimentos com grande variedade de produtos combustíveis em diversas temperaturas, 

bem como testes voltados para a combustão espontânea. Esses trabalhos o conduziram ao 

estudo de razões para incêndios em minas. Posteriormente, desenvolveu pesquisas 

geológicas relacionadas à formação e extensão das minas de carvão, trabalho publicado 

pela Sociedade de Estudos Minerais. Em suas pesquisas, Fayol envolveu pesquisadores de 
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outras ciências, valendo-se dos métodos científicos da experimentação, observação, 

registro e análise. Meticuloso, o teórico preparou extensos diários e anotações sobre suas 

pesquisas em bases diárias. Esta prática foi posteriormente utilizada em seus trabalhos 

técnicos de pesquisa científica na área administrativa (PARKER e RITSON, 2005). 

 Vivendo em uma época de grandes mudanças políticas, sociais e industriais, em um 

ambiente de muita volatilidade, Fayol foi, na verdade, um agente de mudanças, e “suas 

teorias de administração não foram forjadas em algum vácuo estático, mas emergiram 

como produtos de gerenciamento de mudanças em resposta a um ambiente complexo, 

multifacetado e em mudança” (PARKER e RITSON, 2005, p. 181). 

 
 

5.2.2 O estrategista Fayol 

 
 

Ao final do século XIX, uma série de inovações tecnológicas foi incorporada aos 

processos industriais da indústria de ferro e aço, notadamente na Inglaterra e na Alemanha. 

A indústria francesa encontrava-se atrasada em relação a esses dois países. O minério 

produzido na França possuía alto teor de fósforo e os processos desenvolvidos para sua 

separação, no processo de fundição, baseavam-se em novas tecnologias ainda em 

desenvolvimento (WREN, 2001).  

Desta forma, a tecnologia teria grande impacto na condução dos negócios de ferro e 

aço: “ao invés de uma série fragmentada de produtores de carvão, transportando seus 

produtos por canais ou ferrovias, e de produtores de minério de ferro, o imperativo seria a 

integração, para trás, dos produtores de matérias primas, e para frente, objetivando o 

consumidor final (WREN, 2001, p. 478). A produção de minério de ferro e de aço na 

França estava muito dispersa e o transporte constituía a maior parte do custo do carvão, 

fazendo com que o carvão francês custasse duas ou três vezes mais que o carvão produzido 

na Inglaterra e na Alemanha. Assim, “o preço do carvão serviu para retardar a indústria 

francesa, em função de sua importância para o processo de fabricação do coque para 

fundição do minério de ferro” (WREN, 2001, p. 478-479). 

A grande depressão econômica, iniciada em 1870, encontrou a França em uma 

situação crítica, justamente no momento em que recursos financeiros se faziam necessários 

para investimentos em tecnologias emergentes que pudessem aumentar a produção. O pior 

período dessa crise foi entre 1874 e 1886, com um forte declínio dos preços dos produtos 

siderúrgicos e com uma série de falências de produtores. A situação da Comambault 
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refletia este cenário.  O declínio no desempenho fez com que os dividendos aos acionistas 

fossem sendo reduzidos, ano a ano, até serem cancelados a partir de 1885. 
 

A situação em que se encontrava a Comambault em 1888 era crítica: a participação 
de mercado estava em declínio; outras empresas do setor estavam falindo; a longa 
depressão econômica fez seus estragos; carvão e transporte eram custosos; aços da 
Inglaterra e da Alemanha constituíam-se ameaças competitivas; a tecnologia era 
dispendiosa; o capital necessário para melhorar os processos de mineração e 
fabricação era caro (WREN, 2001, p. 479). 

 

No outro lado do Atlântico, a depressão econômica também fazia suas vítimas. 

Chandler (1990) anota que o explosivo aumento na construção de ferrovias contribuiu para 

que as organizações americanas se expandissem geograficamente, além de suas fronteiras 

originais. Conforme o autor: 
 

Essa estratégia de dispersão geográfica e de integração vertical teve seu início 
antes da depressão dos anos 1870, diminuindo o crescimento industrial por muitos 
anos. Apenas após a depressão, nos anos 1880 e no início dos anos 1890, as 
grandes organizações corporativas chegaram a ser numerosas na indústria 
americana (CHANDLER, 1990, p. 24). 

 

A operação de uma aciaria depende do fornecimento de carvão, minério de ferro, 

calcário e outros materiais. Em 1875, Fayol foi solicitado a preparar um estudo sobre as 

reservas de carvão de Commentry. Seu relatório indicava que a mina estava próxima da 

exaustão. Reid22 (1986 apud Wren 2001, p. 479) acredita que este relatório não chegou ao 

Conselho da empresa antes de 1881, uma vez que nenhuma ação foi tomada neste período, 

provavelmente porque os acionistas planejavam encerrar as operações. Foi neste cenário 

que, em 8 de março de 1888, Fayol aceitou e foi nomeado diretor geral da empresa. Breeze 

(1985, p. 46) acredita que os conhecimentos acumulados por Fayol como engenheiro foram 

fundamentais para sua nomeação, mas, destaca que “não ficou muito claro porque lhe 

ofereceram a posição de Diretor Geral da Société Commetry-Fourchambault em 1888, 

quando a companhia estava prestes de tornar-se falida”. 

De acordo com Wren (2001), no ano seguinte, os acionistas aprovaram uma 

redução do capital em 50%, objetivando absorver os prejuízos apurados no período 1884-

1888, de maneira que os livros contábeis pudessem apresentar, de forma mais acurada, o 

real valor do patrimônio da empresa. A operação foi efetuada através da troca de duas 

ações antigas por uma nova, reduzindo o capital de 25.000.000 francos (50.000 ações de 

valor nominal de 500 francos) para 12.500.000 francos (25.000 ações ao mesmo valor de 

500 francos cada). Com essa redução, caso os ativos fossem colocados em liquidação, 

                                                 
22 REID, Donald. The genesis of fayolism [manuscript by Reid, D.]. Genèse du fayolisme, v. 8, n.1, p. 75-93, 
1986. 
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potenciais compradores teriam uma melhor idéia do valor da empresa. Para os acionistas 

cujas ações foram desvalorizadas, restavam as opções de tentar vender suas ações a 

qualquer preço, esperar que fossem apurados valores melhores quando da liquidação dos 

ativos, “ou rezar para que Monsieur Fayol pudesse reanimar a companhia” (WREN, 2001, 

p. 479). 

Em 1889, a empresa voltou a pagar dividendos, o que, junto com a redução do 

capital, teve implicações positivas no longo prazo, viabilizando o aumento de capital para 

futuros movimentos estratégicos. Desta forma, em 1892, a empresa emitiu 6.500 ações a 

500 francos cada, utilizadas como forma de pagamento para a aquisição de um ativo 

estratégico – a produtora de carvão Société Nouvelle des Houillères et Fonderies de 

l’Aveyron (Decazeville). Com essa aquisição, efetuada sem o desembolso de caixa, a 

empresa passou a ter acesso a uma confiável fonte de fornecimento de carvão, o que lhe 

permitiu adicionar novas fundições ao empreendimento além de 3000 novos empregados 

(WREN, 2001).  

Wren (2001) destaca, também, o senso de oportunidade de Fayol. Schneider and 

Company possuíam uma mina de carvão de antracita (um carvão com maior poder calórico 

que o betuminoso) em Brassac, que havia sido abandonada em função de uma inundação. 

Fayol enviou seu irmão Paul, que trabalhava na mina de Commentry, para estudar a 

situação. Uma vez adquiridos os direitos minerais desse novo empreendimento, Paul Fayol 

utilizou bombas a vapor para drenar a mina e para mantê-la seca, restaurando sua 

produção. A mina de Brassac veio a substituir a produção da mina de Commentry, que 

com seu contínuo declínio foi abandonada em 1911. Anteriormente, em 190123, Fayol já 

tinha fechado a fábrica de Fourchambault, em função de seus altos custos de produção, 

tendo realocado os empregados em outras operações. Investimentos foram efetuados na 

fábrica de Decazeville, com a aquisição de novos modernos fornos, tornando-a a mais 

importante unidade do grupo. Em reconhecimento de sua proeminência, o nome da firma 

foi alterado para Société Anonyme de Commentry-Fourchambault et Decazeville, ou 

Comambault, como passou a ser conhecida (WREN, 2001; FAYOL, 2003a).  

Na mesma época, nos Estados Unidos, fenômeno semelhante acontecia, mas 

provavelmente por diferentes razões. Chandler (1990, p. 29-30), ao discutir o movimento 

de integração vertical verificado naquele país, ao final do século XIX, lembra que “a 

                                                 
23 Fayol (2003a) apresenta gráficos da produção das minas do grupo, onde fica claro o declínio de 
Commentry a partir de 1890, ao mesmo tempo em que se iniciava, nos anos subsequentes, a produção de 
Brassac. Também, esclarece que Fourchambault foi fechada em 1902. 
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ameaça do excesso de capacidade parece ter sido o estímulo primário para as primeiras 

combinações na maioria das indústrias americanas”. O rápido crescimento de pequenas 

empresas fez com que a produção excedesse a demanda, tornando o mercado abundante e 

fazendo despencar os preços. Desta forma, a motivação para movimentos de consolidação 

estava relacionada aos objetivos de controlar ou limitar a competição, estabelecendo 

programas de produção e preços. 

Por outro lado, como analisa Chandler (1990), controlar preços e produção, era 

tarefa de difícil execução, mesmo após a combinação de empresas tornar-se legal, sob a 

forma de trustes, ou após a Lei New Jersey, de 1889, que criou a figura de companhias 

holding, permitindo que uma corporação adquirisse ações de outra. “Outra razão porque 

eles tiveram insucesso foi, simplesmente, porque falharam no processo de empregar, 

completa e efetivamente, os recursos existentes de seus membros” (CHANDLER, 1990, p. 

30). O fato é que a expansão sob a forma de integração vertical, verificada principalmente 

a partir do final da década de 1890, ocorreu, principalmente, em setores que dependiam de 

recursos naturais como matérias primas, geralmente controladas por poucas firmas. Neste 

caso, a consolidação, estimulada principalmente por razões defensivas, viria a ocorrer em 

indústrias dos ramos de fertilizantes e minerais. Para o autor: 
 

Essas combinações, entre produtores de semi-acabados de aço e de outros produtos 
metálicos, vieram trazer, entre 1898 e 1900, uma onda de fusões entre os usuários 
de aço, cobre e outros materiais semi-acabados. Além da ameaça de ter de comprar 
de muitos poucos produtores recentemente combinados, os quais poderiam 
estabelecer seus próprios preços, a memória de uma capacidade instalada não 
utilizada, dos baixos preços verificados durante os anos de depressão de 1890 e, os 
persuasivos argumentos dos promotores de Wall Street, ávidos pelos lucros das 
combinações, estimularam essas fusões (CHANDLER, 1990, p. 35). 

 

Segundo Chandler (1990), porém, apesar de muitas dessas organizações terem 

consolidado suas operações, unificando e sistematizando unidades fabris, instituindo 

procedimentos contábeis uniformes, formando sistemas nacionais e até internacionais de 

distribuição, em muitos casos, não ocorreu uma consolidação completa, que permitisse um 

gerenciamento centralizado e que pudesse efetivamente coordenar, avaliar, estabelecer 

planos, procedimentos e políticas para as subsidiárias, permanecendo estas como 

federações de divisões operacionais, frouxamente controladas pelas empresas holding, já 

que 

Os poderosos capitães – os Rockefellers, Swifts, Dukes, Garys e Westinghouses – 
e seus competentes tenentes tinham pouco tempo e, frequentemente, pouco 
interesse em projetar estruturas racionais e sistemáticas para efetivamente 
administrar os vastos recursos que eles tinham unificado sob seu controle 
(CHANDLER, 1990, p. 36). 
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A formulação de estruturas para gerenciar esses novos impérios norte-americanos 

constituiu-se em grande desafio, requerendo homens de diferentes talentos e 

temperamentos. Esses construtores organizacionais, que raramente eram membros das 

famílias que haviam criado seus grandes empreendimentos industriais, tiveram uma 

gigantesca tarefa pela frente, não somente por terem poucos precedentes em que se basear, 

mas também, porque, em muitos casos, as razões iniciais desses movimentos de expansão 

ou combinação e de integração vertical não se ancoravam no objetivo de reduzir custos 

unitários ou de assegurar alta produtividade. Essas estratégias aconteceram em função “do 

desejo de assegurar maiores facilidades mercadológicas ou para ter suprimentos mais 

seguros de estoques, matérias-primas e outros suprimentos, de forma a utilizar 

integralmente as plantas industriais e o pessoal existente” (CHANDLER, 1990, p. 37). 

O autor destaca que, mesmo após a consolidação destes processos, os gerentes 

continuavam a ter o controle do mercado como principal objetivo. Apesar dos industriais 

terem desenvolvido o modelo de combinações, muitos processos de fusão foram inspirados 

ou conduzidos pelos financistas de Wall Street, que exploraram ao máximo a situação, 

encontrando novas oportunidades para legitimar as necessidades financeiras que tais 

processos exigiam. Em muitos desses novos empreendimentos que foram criados na época, 

principalmente a partir de 1897, “os executivos responsáveis pela consolidação 

construíram as novas estruturas de uma maneira informal e não planejada” (CHANDLER, 

1990, p. 37-38). Como consequência, muitos deles fracassaram. Estudo desenvolvido por 

Arthur S. Dewing, em 1914, analisou 14 processos de fusão, ocorridos na virada do século 

XX, que tiveram insucesso. De acordo com suas conclusões, “cada uma delas [empresas], 

em variado grau, demonstraram a dificuldade de se obter suficiente habilidade para 

gerenciar grandes consolidações de plantas industriais” (CHANDLER, 1990, p. 36-37). 

Na mesma época, na França, Henri Fayol parecia conduzir o processo de 

consolidação de Comambault de uma forma um pouco diferente. Primeiro, porque seu 

objetivo não era somente o de viabilizar novas fontes de suprimentos, mas, também, de 

reduzir custos e buscar eficiência, dirigindo os esforços de expansão geográfica de forma 

planejada. Wren (2001, p. 481) lembra que as reservas de carvão e de minério de ferro na 

região central da França estavam em declínio e a expansão das ferrovias havia expandido a 

competição, permitindo que firmas regionais começassem a atuar nacionalmente. 

Analisando o contexto, “Fayol percebeu que a Comambault não era suficientemente forte 

para continuar competindo sem expandir suas operações para o norte e para o leste, 

procurando melhores minerais, fábricas, mercados e custos de transporte mais baixos”. 
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Segundo, a expansão da empresa não ocorreu sem um adequado planejamento 

quanto à sua estrutura. Em certo ponto do seu pronunciamento de 1908, Fayol descreve a 

Comambault atuando em duas regiões geográficas diferentes, demonstrando, de certa 

forma, que a estrutura por ele preconizada já contemplava a divisão de negócios como 

unidades, que ele denominou de Grupos: “o Grupo l’Allier, constituído principalmente 

pela mina de Commentry e pela fábrica de Montluçon, e o Grupo Nievre, consistindo de 

Fourchambault e de outras atividades” (WREN, 2001, p. 483). No mesmo pronunciamento, 

ao demonstrar modelos de organogramas que utilizava, ele apresenta três quadros, um 

referente à estrutura da empresa como um todo, outro de uma das minas e um terceiro de 

uma das fábricas (FAYOL 2002, 2003). 

Finalmente, um terceiro aspecto diferencia o modelo de financiamento utilizado por 

Fayol, para suportar a expansão de seus negócios, com aquele predominante no 

desenvolvimento de grandes corporações norte-americanas daquela época. Enquanto as 

empresas norte-americanas contaram principalmente com os empréstimos de banqueiros, 

Fayol preparou a empresa para que ela pudesse se capitalizar no mercado, além de 

desenvolver parcerias estratégicas. De acordo com Wren (2001), La Société de La Chiers 

possuía abundantes reservas de minério de ferro em Joudreville, mas não contava com os 

recursos necessários para explorá-las. Comambault fez uma aliança com La Chiers, 

formando a Société Civile Mines de Joudreville. Também, na mesma região leste, efetuou 

uma aliança com a produtora de carvão La Société de Mines des Lens e adquiriu a Société 

Civile de Batère, produtora de minério de ferro rico em manganês, necessário para a 

produção de produtos especiais de aço. O passo seguinte foi construir uma usina em Pont-

à-Vendin, perto de Lens, projeto que inicialmente contou com muita resistência do 

Conselho de Administração para sua aprovação.24 

Para financiar essas aquisições e parcerias (Batère, La Chiers e Pont-à-Vendin), a 

melhoria de várias fábricas com novos fornos e bombas para Brassac, Comambault captou 

recursos com a emissão de novas ações. Em 1906, foram colocadas 6.000 ações a 800 

francos (um ágio de 300 francos por ação sobre o valor nominal de 500 francos) e, em 

1911, outras 6.000 ações foram colocadas, agora a 1.200 francos cada (com ágio de 700 

francos) (WREN, 2001). O sucesso dessas operações e os constantes e crescentes 

dividendos que pagava aos acionistas tornou a empresa um investimento atrativo, ao 

                                                 
24 Conforme Wren (2001), o projeto da usina de Pont-à-Vendin foi motivo de grande conflito entre Fayol e os 
membros do Conselho. Durante a I Guerra, os alemães tomaram esta usina e também as minas de Joudreville 
e de Lens. “Somente após a guerra foi possível a Comambault retomar sua expansão para o norte e para o 
leste” (WREN, 2001, p. 481). 
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mesmo tempo em que sua rentabilidade permitia a aquisição de recursos adicionais para 

sua contínua prosperidade. “Sob o comando de Fayol, a Comambault do pré-guerra estava 

em posição para expandir para o leste e para o norte, onde ela teria mais competitividade” 

(WREN, 2001, p. 482). 

Wren (2001, p. 482) enfatiza o caráter estratégico das ações de Fayol como 

Gerente-Geral de Comambault. Ele tornou-se um estrategista com visão da alta gerência, 

tomando decisões que permitiram a renovação e a viabilidade da empresa. “Os objetivos de 

longo prazo eram a rentabilidade e a sobrevivência da firma, o bem-estar dos empregados e 

a retomada da confiança de seus acionistas”. Para o autor, as ações de Fayol eram 

estratégicas, porque objetivavam: (a) revitalizar a base de acesso a matérias-primas; (b) 

desenvolver capacidades tecnológicas através da pesquisa e da seleção de pessoas capazes; 

(c) desenvolver parcerias com outras empresas; (d) atrair capital para o desenvolvimento e 

expansão, e para a aquisição e criação de empresas visando a recolocação geográfica para 

competir em um mercado unificado; e (e) reposicionar a empresa em aços especiais. 

Assim, conclui Wren (2001, p. 485), “os indícios sugerem que o sucesso de Fayol foi 

devido ao que Chandler (1962) poderia denominar de gerenciamento estratégico”. 

 

5.2.3 O teórico, o educador e a disseminação da doutrina administrativa 

 

 Fayol recebeu uma refinada educação que o transformou de nascido na pequena 

burguesia em membro da elite francesa da época. Antes de concluir seus estudos na escola 

de minas de Saint-Étienne, ele frequentou a escola missionária de La Voute, a Escola 

Politécnica de Valence e o Lycée Imperial (SASAKI, 1995; PEAUCELLE, 2003; 

PARKER e RITSON, 2005). Consciente do papel transformador da educação, recrutou 

graduados de Saint-Étienne para posições de comando. Com a fundação do Centro de 

Estudos Administrativos, ele promoveu a noção de que a educação administrativa deveria 

derivar das escolas para os escritórios. Para Fayol, a chave do sucesso na indústria estava 

em reconhecer a Administração como uma disciplina acadêmica e profissional. Assim, a 

educação em Administração seria necessária para todos os cidadãos em todos os níveis de 

escolaridade. Sendo uma ciência, a Administração propiciaria que cada um desenvolvesse 

suas habilidades. Na organização, a idéia do treinamento em Administração seria uma 

necessidade em todos os níveis, uma vez que, ao contrário do que pregava Taylor, a 

Administração não seria privilégio apenas da alta gerência, mas tarefa de todos dentro da 

organização (PARKER e RITSON, 2005). 
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 Tendo despendido 58 anos de sua vida na empresa Fourchambault, Fayol foi 

preparando notas que mais tarde se transformaria em seu clássico AIG. Segundo Wren 

(1995), em 1914 o texto já estava pronto, mas o início da I Guerra Mundial adiou a 

publicação para 1916. Mesmo assim, esta não era uma hora propícia para qualquer 

lançamento científico na França, onde a preocupação era a guerra. Breeze (1995) destaca 

que o ano de 1916 teria sido um dos piores períodos da guerra. Como tão bem traduz 

Winter25 (1990 apud Breeze, 1995, p. 40): “Viver em Paris durante a I Guerra Mundial era 

viver virtualmente na linha de frente”.  

 De acordo com Breeze (1995), o texto completo do AIG foi publicado inicialmente 

em 1916, no jornal técnico Bulletin de la Société de l’Industrie Minérale, quando Fayol já 

contava com 75 anos de idade. Tendo alcançado grande repercussão, em 1917, foi editada 

a primeira edição original do livro. Entretanto, conforme lembra Reid (1995), Fayol foi 

recebido com certa indiferença por seus compatriotas gerentes, os quais acreditavam que 

um modelo gerencial francês não poderia ser comparado ao modelo norte-americano. 

Parker e Ritson (2005) enfatizam que Fayol estava escrevendo para um público francês 

que, além de se sentir em débito com os Estados Unidos, estava impressionado com a 

emergência daquele país como maior poder industrial da terra. 

 Contrariamente a que muitos pesquisadores americanos e britânicos acreditam, a 

influência de Fayol na França nunca foi muito grande (REID, 1995). Langrod26 (1961 apud 

Reid, 1995, p. 64) destaca que Fayol foi um profeta muito mais respeitado nos Estados 

Unidos do que na França. Prova disso é que “a totalidade do desenvolvimento de 

“hipóteses” ou “princípios” de administração – a formulação de sequências se-então – 

típicas das investigações americanas de problemas de administração, é consequência 

indireta da visão de Fayol”. Mais ainda, Reid (1995) sustenta que a França não reconhece 

que os consultores do Plano Marshall (plano econômico norte-americano de recuperação 

da Europa no pós-guerra) ensinavam princípios fayolistas e, citando Morin (1916, 1979), 

enfatiza que a França ignora Fayol enquanto suas idéias são largamente ensinadas nos 

Estados Unidos: “Lendo cuidadosamente Administration, você poderá achar que está lendo 

o começo de um boletim de um curso de administração de uma das mais prestigiadas 

                                                 
25 WINTER, J.M. The experience of World War I. New York: Oxford University Press, 1990, p. 170. 
26 LANGROD, G. Some recent problems of administration in France today. San Juan: Escola de 
Administração Pública, Universidade de Porto Rico, 1961, p. 87. 
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escolas de negócios americanas” (MORIN27, 1916, 1979 apud REID, 1995, p. 64-65).28 29 

Segundo Fells (2000): 
 

Archer (1990) sustenta que o modelo de Fayol (princípios e elementos de 
Administração) começou a ser assaltado pelos acadêmicos nos Estados Unidos nos 
anos 1940. Ele acredita que este assalto continuou e cresceu durante os anos 1960 
até que ‘panacéias motivacionais’ como teoria das necessidades e enriquecimento 
do trabalho substituíram os princípios de Fayol (FELLS, 2000, p. 350).   

  

 Em um mundo muito maior e mais distante que este mundo atual, onde a 

comunicação flui e o acesso à informação é imediato, o texto de Fayol ficou circunscrito 

àqueles que falavam francês, em um mundo cada vez mais hegemonicamente norte-

americano. Somente em 1930, foi publicada a primeira tradução para a língua inglesa, 

preparada por James Arthur Coubrough, mas que teve uma circulação muito limitada.  

Reid (1995) anota que, em 1945, nem a Biblioteca do Congresso americano possuía uma 

cópia. Somente após a II Guerra Mundial, o texto de Fayol ganhou circulação nos Estados 

Unidos, através da tradução preparada por Constance Storrs e publicada em 1949. 

Richman30 (1975 apud Reid, 1995, p. 65) diz que o ‘problema’ de Fayol é que ele era 

francês: “se Fayol não tivesse escrito em francês, a história da teoria gerencial teria sido 

diferente”. 

 De fato, como lembra Reid (1995, p. 65), Fayol é visto pelos leitores norte-

americanos como “um sujeito misterioso cujo trabalho mais importante é escrito em uma 

língua misteriosa”. Poucos escritores americanos tiveram acesso à tradução de Coubrough. 

A disseminação do AIG nos Estados Unidos contou com a ajuda do americano Luther 

Gulick e do inglês Lyndall Urwick que, já em 1950, declarava-se maravilhado com a 

lucidez do pensamento de Fayol e a clareza com que apresentava suas idéias. Os gerentes e 

escritores norte-americanos somente começaram a se interessar pelo trabalho de Fayol 

após a II Guerra Mundial, quando surgiu um movimento denominado Management Process 

School – MPS (algo como Escola de Gerenciamento de Processos), que se baseia nos 

trabalhos de Gulick e Urwick. Mesmo assim, de acordo com Reid (1995), os leitores norte-

americanos ainda tiveram dificuldade para entender, em profundidade, o sentido 
                                                 
27 MORIN, P. Actualité de Henri Fayol ou l’occasion perdue. In: Administration Industrielle et Généralle. 
Paris: Dinrod, 1916 e 1979, p. vi. 
28 O desconhecimento de Fayol na França parece perdurar até os dias de hoje. O dicionário de francês 
Larousse (2006) apresenta 8000 nomes próprios, relativos a personagens, eventos e lugares significativos da 
história mundial.  Henri Fayol não é citado. Taylor merece um verbete: “Taylor (Frederick Winslow), 
ingénieur et économiste américain (1856-1915), à l’origine du taylorisme” (LAROUSSE, 2006, p.1000). 
29 Na versão em português, Morin (1979) in verbis: “Lendo este livro, somos imediatamente surpreendidos 
pela atualidade dos temas evocados e tratados por Fayol. [...] faz pensar em muitas obras americanas de 
gestão, em muitos artigos de revistas publicados pelas business schools” (MORIN, 1979, p. 11). 
30 RICHMAN, B. M. Management and organizations. New York: Randon House, 1975, p. 26. 
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transcendental dos ensinamentos de Fayol. Para isto contribuiu também o desentendimento 

na tradução de uma única palavra: administrer. Isto porque na tradução de Storrs a obra foi 

intitulada General and Industrial Management, enquanto a primeira tradução, preparada 

por Coubrough, foi intitulada Industrial and General Administration. De acordo com Reid 

(1995, p. 67), Storrs entendia que administration referia-se apenas a Administração Pública 

enquanto management referia-se a empreendimentos industriais e comerciais. 

Inconformado com a perda da universalidade do ensinamento, Urwick atacou o trabalho de 

Storrs argumentando que “na língua inglesa, somente gerentes gerenciam; para Fayol 

administrer era uma das seis funções exercidas por todos os membros da organização”. 

 Em AIG Fayol defendeu a possibilidade do ensino da Administração, a partir da 

elaboração de uma doutrina (FAYOL, 1994). Na prática, ele fundou em Paris o Centre 

d’Etudes Administratives – CEA, que possuía como objetivo o desenvolvimento e 

elaboração da teoria administrativa e sua popularização. Conforme explica Breeze (1995), 

o CEA viria a atrair estudantes e estudiosos de várias disciplinas, o que serviria para 

propagar suas idéias. Nesta época, após publicar AIG em 1916, Fayol tornou-se uma 

celebridade na França, transformando-se em um guru da Administração, e iniciando uma 

nova fase em sua carreira, da qual se aposentaria, como executivo, em 1918. A partir de 

então, Fayol iria embarcar em uma série de aparições públicas e palestras que o ocupariam 

pelo resto de sua vida. O CEA teria como principais atividades desenvolver seu referencial 

técnico e teórico e, ao mesmo tempo, trabalhar na popularização de sua doutrina. Desta 

forma: 
 

A terceira fase da carreira de Fayol, cobrindo os anos 1916-1923, foi um período 
de escrita intensa, palestras e publicação de material derivado diretamente do AIG, 
o que representa seus esforços para promover e implementar a emergente teoria de 
gerenciamento da qual AIG foi a mola mestra. Essa fase começou virtualmente no 
dia da publicação inicial de AIG, e terminou quando suas energias e atividades 
começaram a perder fôlego. Após a publicação de AIG, Henri Fayol embarcou em 
uma direção que poderia ser descrita como aposentadoria agressivamente ativa, 
colocando para si próprio a missão de levar seus princípios de gerenciamento tanto 
para a esfera privada quanto pública. Além de ministrar palestras, escrever e 
publicar artigos e ativamente promover o gerenciamento como uma disciplina que 
pode ser ensinada em escolas, ele também fundou o Centre d’Etudes 
Administratives (CEA). O CEA, que atraiu estudantes e interessados de diferentes 
campos e serviu de plataforma de lançamento da propagação da doutrina gerencial 
de Fayol, por ele e por diversos discípulos, notadamente Carlioz, Devinat e 
Vanuxem (BREEZE, 1995, p. 39). 

 

Conforme observa Breeze (1995), quando da publicação de AIG, a guerra estava 

em seu auge, causando milhões de vítimas entre os franceses. AIG continha as duas partes 

iniciais da teoria, e Fayol prometera apresentar, posteriormente, as partes três e quatro de 
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sua obra, as quais, entretanto, não chegaram a ser publicadas. Ao invés disso, Fayol deve 

ter decidido ser mais valiosa a fundação de uma organização que poderia envolver outras 

pessoas na divulgação de suas idéias, contribuindo para a revitalização da indústria 

francesa e da vida pública. Fayol publica, então, uma série de artigos intitulados 

Administration Industrielle et Générale: L’Eveil de l’Esprit Public. Segundo Breeze 

(1995), L’Eveil foi a primeira publicação do CEA, contendo uma coleção de 15 artigos e 

de palestras, sendo que quatro desses trabalhos mais o Prefácio são de autoria de Fayol e, 

os outros 11, de autoria de outros autores ligados a ele pessoal ou profissionalmente. 

 
No prefácio de L’Eveil, Fayol claramente declara seu desejo de publicar e 
desenvolver uma Teoria de Administração (que ele chama de doutrina 
administrativa) a qual poderia formar a base de um corpo de conhecimento para 
ensinar, estudar e desenvolver a ciência administrativa que poderia, em última 
instância, revolucionar a administração industrial e do serviço público (BREEZE, 
1995, p. 42). 

 

Sua intenção era a de atrair a opinião pública para a discussão e subsequente 

desenvolvimento das idéias publicadas em AIG, ajudando-o a propagar aquelas idéias que, 

para ele, eram indispensáveis na condução de todas as organizações. Reproduzindo as 

palavras do teórico: 
 
 

Pouco a pouco eu reconheci que certos princípios administrativos são aplicáveis a 
todas as organizações, independentemente de sua natureza, seus objetivos e seu 
tamanho. [...] Eu noto com prazer que eles estão atraindo a atenção de promotores 
e industriais e já tem sido aplicado em numerosas situações (FAYOL31, 1917 apud 
BREEZE, 1995, p. 42). 

 

Fayol prossegue seu prefácio, afirmando que as Grandes Ecoles estão prontas para 

introduzir a Administração em seus currículos. Enquanto isso, conferências sobre o tema 

vão sendo realizadas em sociedades de pesquisa, entidades comerciais e industriais e nas 

forças armadas. A publicação de L’Eveil disponibiliza, pois, estudos, comentários e críticas 

que provêem de uma idéia do que seja Administração, no sentido de planejamento, 

organização, comando, coordenação e controle. 

De acordo com Breeze (1995), apesar de alguns autores mencionarem que o CEA 

foi fundado em 1919, Fayol fez referências a este centro de estudos em datas anteriores. 

Em 24 de novembro de 1917, em um discurso em reunião promovida pela Société 

d’Encouragement por l’Industrie Nationale, ele convoca aqueles interessados em participar 

no desenvolvimento e disseminação da Administração a contatar  o centro de estudos, 

                                                 
31 FAYOL, H. Administration industrielle et gènérale: l’eveil de l’esprit public. Bulletin de la Societè de 
l’Industrie Minèrale, 5th series, v. XII, n. 4, 1917. 
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localizado na Rua Vaugirard, 100, em Paris, pois comunica: “Este é o endereço para o qual 

meus leitores podem me escrever ou me visitar, às segundas-feiras, de 13.30 às 15.00 

horas” (BREEZE, 1995, p. 43). Vanuxem (1917), em artigo intitulado Introduction 

Théorique et Pratique à l’Étude de l’Administration Experimentale, confirma a existência 

do centro nessa época, só que sob o nome de Centro para Estudos Administrativos Gerais e 

Industriais. Breeze (1995) lembra que, em 1920, foi fundado por Henri le Chatelier, 

promotor na França das idéias de Taylor desde 1909, o Comité [ou Conference] de 

l’Organisation Française – COF. Posteriormente, o CEA e o COF seriam fusionados, com 

a criação do Le Comité National de l’Organisation Française – CNOF. 

A data dessa fusão é incerta, tendo ocorrido provavelmente em 1925. O próprio 

Fayol, em conferência internacional em Bruxelas, em 10 de outubro de 1925, diante da 

idéia corrente que sua doutrina era, de certa forma, uma competição com os estudos de 

Taylor, deixou claro que era falso este conceito, clamando pela unificação das 

organizações. Urwick e Brech32 (1948 apud Breeze, 1995, p. 55) mencionam que “por 

infelicidade do destino, Fayol não viu mais que alguns meses a vida daquela parceria”, 

uma vez que viria a falecer em 19 de novembro de 1925.  

O CEA operou, portanto, por oito anos, entre 1917 e 1925, período em que Fayol 

assistiu a recuperação da França, dos terríveis efeitos da guerra ao contínuo 

desenvolvimento dos Princípios de Administração Científica de Taylor na Europa, e ao 

nascimento do conceito de Administração como uma disciplina que pode ser ensinada e 

desenvolvida. O CEA foi, claramente, um foco para o desenvolvimento da doutrina de 

Fayol, através de seus discípulos. Os registros da vida do CEA, entretanto, não estão 

disponíveis. Segundo Brodie33 (1967 apud Brezze, 1995, p. 55), “infelizmente os registros 

das atividades do Centro não foram mantidos. Parece que os registros do CEA estão há 

muito tempo desaparecidos”. 

Após a constituição do CNOF, Henri Fayol fils, filho de Fayol e disseminador das 

idéias de Taylor na França, foi um de seus dirigentes. 

Sasaki (1987, 1995) apresenta os mais completos estudos conhecidos sobre a vida e 

a família de Henri Fayol. Tendo despendido um ano de pesquisas na França, Sasaki (1987, 

1995) desvenda as origens genealógicas da família Fayol cobrindo sete gerações, a partir 

                                                 
32 URWICK, L; BRECH, E. F. L. The making of scientific management: thirteen pioneers. London: Pitman, 
1948, p. 96. v. 1. 
33 BRODIE, M. Fayol on administration. London: Lyon, Grant and Green, 1967, p. 3. 
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do bisavô de Jules Henri Fayol. Neste ponto, focaremos o filho de Fayol, também de 

prenome Henri, Henri Joseph Fayol, aqui identificado como Fayol fils.  

Henri Fayol e sua esposa Adélade Celeste Marie Saulé casaram-se em 1875, 

quando Fayol contava com 34 anos e tiveram três filhos: Marie (1876), Madeleine (1878) e 

Henri Joseph (1899). Quando seu filho varão nasceu, Fayol contava com 57 anos e já era, 

há mais de dez anos, presidente da empresa Fourchambault. Temos aqui uma distância de 

gerações muito grande, que contribuiu para que pai e filho tivessem uma relação 

conflituosa. 

Fayol fils graduou-se na Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, após o 

término da primeira guerra, indo em seguida para os Estados Unidos para estudar 

taylorismo. Retornou à França em 1920, trabalhou na indústria de ferro e aço, e foi ativo 

no mundo financeiro, participando da Société de Banques et de Participations. Em 1924, 

durante o Primeiro Congresso Internacional de Administração Científica, em Praga, foi um 

dos fundadores do Comitê International de l’Organisation Scientifique – CIOS.  

 
É importante notar que após o Segundo Congresso Internacional de Administração 
Científica de 1925, em Bruxelas, onde Henri Fayol efetuou seus comentários sobre 
a complementaridade natural de sua doutrina e aquela de Taylor, a Conférence de 
l’Organisation Française (Tayloristas) e o Centre d’Etudes Administratives 
(Faylolistas) fundiram-se para formar o Comité National de l’Organisation 
Français (CNOF), que passou a ser o representante oficial da França junto ao 
CIOS (SASAKI, 1995, p. 17). 

 

Ainda segundo Sasaki (1995), após a segunda guerra Fayol fils foi um dos líderes 

empresariais da França, tendo importante influência no mundo financeiro francês. Em 

1942, em sociedade com Marcel Boussac, ele fundou a companhia Christian Dior e 

trabalhou para desenvolvê-la. Foi também importante membro do Conseil National du 

Patronat Français – CNPF.  

Mas, pai e filho tiveram um relacionamento conflituoso, causado pelo menos por 

dois fatores. Primeiro, Fayol fils foi um dos seguidores do taylorismo. Para Sasaki (1987, 

p. 10): “Parece-nos que sua contestação taylorista, em relação ao fayolismo, foi um mau 

agouro do que viria: uma ruptura irreparável entre pai e filho”. Segundo, o casamento, 

maldito por seu pai, de Fayol fils com a atriz de cinema, de origem judaica e brasileira de 

nascimento, Nadine Picard.34 

 

                                                 
34 De acordo com cópia de certidão de óbito, fornecida ao autor por Jean-Louis Peaucelle, Nadine Picard, 
filha de Camille Picard e de Jeanne Marguerite Moyse, nasceu em São Paulo, Brasil, em 23 de novembro de 
1896 e faleceu em Paris, França, em 1 de julho de 1987. 
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5.2.4 O gerente de pessoas e precursor da Escola de Relações Humanas 

 

 Parker e Ritson (2005) lembram que, tradicionalmente, a Escola de Relações 

Humanas nos é apresentada como uma reação ao enfoque clássico que teria a tendência de 

enxergar os trabalhadores apenas como parte de um mecanismo produtivo. Neste sentido, a 

escola de Elton Mayo, a partir dos experimentos de Hawthorne na década de 1930, 

introduziu uma visão holística na questão. Não raro, historiadores apresentam o 

movimento de relações humanas como contraponto às idéias de Taylor e Fayol – sempre 

postos lado a lado nas publicações – figuras autoritárias, que não enxergavam a iniciativa e 

a capacidade empreendedora nos empregados, com pouco enfoque social e descrentes das 

possibilidades de desenvolvimento e de maior participação.  

 No entanto, muito pelo contrário, Fayol acreditava que as atividades administrativas 

atingem, de cima a baixo, toda a hierarquia organizacional, e que os trabalhadores 

deveriam ser expostos a treinamento, de forma a melhor se prepararem para o exercício de 

suas funções. Mais ainda, Fayol reconhecia que a motivação dos empregados não 

decorreria apenas da remuneração, mas dependeria, também, de fatores ambientais, de 

educação, conscientização, saúde, moral e estabilidade. Finalmente, Fayol pregava os 

esforços necessários para a criação de um ambiente de trabalho harmônico, a importância 

das relações interpessoais e da comunicação verbal. 

 Como gerente de pessoas, Fayol deixou também sua marca inovadora. No século 

XIX, muitas das grandes firmas de mineração e metalurgia criaram comunidades de 

trabalhadores muito dependentes das empresas, principalmente, quanto a serviços sociais. 

Por outro lado, as organizações exerciam um forte poder político e econômico sobre essas 

comunidades. Percebendo o cenário de fortalecimento dos sindicatos e as tendências de 

alianças dos trabalhadores com a Terceira República, Fayol agiu de maneira oposta ao 

ambiente de autoritarismo e paternalismo vigente, evitando, assim, ações de 

monitoramento dos empregados dentro e fora (como era comum na época) da empresa. Ele 

focava as necessidades da empresa, garantindo um alto grau de autonomia aos 

trabalhadores. Além disso, Fayol reconhecia que os sindicatos ficavam cada vez mais 

fortes, e que suas pressões por melhores salários e redução da carga horária eram 

demandas pertinentes. Como atestam Parker e Ritson (2005, p. 181), ”Fayol não era 

exclusivamente autoritário em seu enfoque no gerenciamento dos trabalhadores, preferindo 

adaptar-se ao ambiente da empresa, balanceando a autonomia dos trabalhadores com 

eficiência corporativa”. 
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 Na década de 1960, surgem novas perspectivas na teoria administrativa baseadas na 

importância da interdependência das atividades internas da organização e desta com o 

ambiente externo. Utilizando-se de metáforas biológicas, a ecologia organizacional e os 

teóricos contingenciais apresentam visões que pretendem substituir as variáveis simples 

tratadas pelos clássicos, Fayol incluído, ao mesmo tempo em que as reconciliam com as 

tensões destes, mas com o enfoque da Escola de Relações Humanas. Interessante notar 

que, graças a seu histórico de cientista: 

 
Fayol frequentemente empregava metáforas biológicas para expressar suas idéias e 
fazia isto de uma maneira que sugere que ele tinha alguma compreensão da 
importância que o complexo relacionamento entre a organização e os elementos do 
ambiente tem para o sucesso organizacional (PARKER e RITSON, 2005, p. 185).  

 

Desta forma, o teórico trata a organização como um corpo, explicitando as relações 

entre estrutura e função. Ao explicar a natureza das organizações, aborda o fator humano 

para a construção de uma unidade social orgânica. Mais ainda, em AIG, Fayol aborda a 

importância das variáveis contingenciais, prega o conceito de que nada é absoluto e rígido, 

e enfatiza que os princípios que defende devem ser aplicados em uma perspectiva que 

considere as circunstâncias e a necessária adaptação. Mas é como planejador e estrategista 

que Fayol destaca-se por sua inovação e contemporaneidade. 
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5.3 Taylor e Fayol: Adversários Contemporâneos 
 

O norte-americano Frederick W. Taylor (1856-1915) e Jules Henri Fayol (1841-

1925), de origem francesa, foram contemporâneos. Ambos engenheiros, se interessaram 

pela gestão de empresas, desenvolveram teorias a partir de suas experiências profissionais 

e aplicaram métodos científicos em suas pesquisas. Taylor se interessou pela organização 

das fábricas, pela forma de trabalho dos operários. Fayol fala da atividade do dirigente, em 

ser bem-sucedido, dos procedimentos administrativos (PEAUCELLE, 2003b). Ambos 

fizeram carreira profissional na indústria. Fayol empregou-se como engenheiro na 

Comambault após formar-se, dedicando toda sua vida à mesma empresa. Taylor começou 

de baixo, tendo trabalhado como aprendiz de torneiro e operário braçal na Midvale Steel 

Company, galgando postos sucessivos até ser engenheiro-chefe. Atuou ainda na 

Manufacturing Investment Company e na Bethlehem Steel Company antes de se 

estabelecer como consultor de empresas (SILVA, 1987).  

Ao discorrer sobre as semelhanças entre Taylor e Fayol, Peaucelle (2003b, p. 30) 

comenta que “face aos mesmos problemas de otimização técnica, eles tiveram a mesma 

atitude, a experimentação científica”. No entanto, as diferenças entre esses dois teóricos da 

Administração são muito maiores que eventuais semelhanças. Personalidades 

completamente distintas, 
 
 

Fayol era no fundo um conservador francês, levado a engendrar uma doutrina 
administrativa pela sua irresistível inclinação para o raciocínio experimental. 
Taylor era genuinamente um revolucionário, trazia em si a marca da inquietude, da 
insatisfação, da trepidação, do inconformismo, que deseja de qualquer maneira 
modificar o status quo das coisas (SILVA, 1987, p. 128-129). 

 

Os dois homens jamais se encontraram, apesar de terem tido esta oportunidade 

durante a Exposição Universal de Paris, em 1900. Fayol pronunciou um discurso sobre a 

pesquisa em gestão, enquanto Taylor foi vender suas máquinas e ferramentas que cortavam 

aços especiais com grande velocidade. Mas não se encontraram em Paris. Assim, iriam 

fazer suas descobertas separadamente (PEAUCELLE, 2003b).  

Conforme atesta Peaucelle (2003b), Taylor jamais soube da existência de Fayol, 

tendo falecido em 1915, anteriormente à publicação de AIG em 1916, que tornaria Fayol 

conhecido. Ao contrário, Fayol leu Taylor e o menciona em sua obra prima. AIG não 

nasceu da leitura de Taylor, mas dessa leitura resultou uma forte influência do teórico 

americano: 

Fayol adquiriu a tradução francesa de Shop Management, La direction des ateliers, 
editado por Dunod em 1913. Ele o leu atentamente, seriamente. Seu espírito 
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reagiu. Uma parte de seus escritos posteriores é marcada por esta leitura, tanto no 
sentido da refutação como no sentido de aprovação (PEAUCELLE, 2003b, p. 36).  

 

Cada um com sua visão, os dois falaram sobre a importância da gestão, sendo, 

entretanto, opostos. Peaucelle (2003b, p. 27) recrimina a postura de Fayol: “Fayol ataca 

Taylor vigorosamente em Administration Industrielle et Générale. Esta carga violenta, um 

ano após a morte do protagonista, não foi muito elegante”. 

Ao ler com atenção e cuidado o trabalho de Taylor, Fayol registrou extensas 

anotações que demonstram os pontos de concordância e de refutação. Essas anotações, que 

estão arquivadas no Centre d’Histoire de l’Europe du 20e  siècle (Fondation des Sciences 

Politiques) em Paris, foram estudadas por Peaucelle (2003b), que as transcreve 

parcialmente, fazendo também uma análise dos principais pontos de convergência e 

divergência entre os dois teóricos.  Esta análise, que considera também as diferenças entre 

as situações de trabalho de cada um, nas minas (Fayol) e nas fábricas metalúrgicas 

(Taylor), destaca que eles concordaram nos seguintes pontos: pagar os maiores salários aos 

trabalhadores, selecionar e formar os empregados e posicionar-se contra os sindicatos. E se 

opuseram sobre direção funcional e critérios de gestão, já que “Taylor privilegia a 

produtividade direta. Para isto o cronômetro. Fayol calcula o preço de custo. [...] Fayol está 

de acordo com Taylor sobre muitos pontos. Aquilo que os separa não lhe parece 

importante. No fundo, ele admira Taylor” (PEAUCELLE, 2003b, p. 45). 

A principal divergência de Fayol com relação às idéias de Taylor está centrada na 

idéia de comando múltiplo, que se contrapõe à Unidade de Comando preconizada por ele. 

Segundo Silva (1987, p. 122-123) “conservador, europeu, estabilíssimo, Fayol 

escandalizou-se com a inovação de Taylor, talvez sem a compreender a fundo. Não logrou 

vislumbrar a estrutura lógica do comando funcional múltiplo”. 

Entretanto, as pesquisas de Peaucelle (2003b) identificaram, nas anotações que 

Fayol registrou sobre o pensamento de Taylor quanto ao comando funcional múltiplo, 

observações que mostram um Fayol procurando entender como enquadrar aquelas idéias 

dentro de sua própria teoria, mostrando a evolução de seu pensamento e uma postura de 

forte reconciliação. Fayol comenta o enunciado taylorista sobre as oito funções do chefe e 

sua proposta para que estas funções fossem exercidas por oito chefes diferentes. Taylor 

havia se baseado na estrutura escolar, onde os alunos teriam diversos professores, um para 

cada matéria, tendo, portanto, que atender a diversos “chefes”. Como a proposta era 

frontalmente contrária à Unidade de Comando, Fayol reage dizendo que isto:  
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seria uma violação audaciosa da unidade de comando, e é isto mesmo que Taylor 
parece pensar, mas, olhando de mais perto, vê-se que não é nada disso. 
 
 

Desde que a ação de cada professor não se choque com a de outro professor, e que 
cada um tenha seu próprio domínio [...], que as ordens dadas por cada professor 
não vão de encontro às ordens dadas por outro. [...] A unidade de comando pode 
ser observada aí com algum cuidado. Quanto mais difícil, observar a unidade de 
comando quando oito chefes – ou apenas quatro chefes – intervêm, não 
sucessivamente, mas muitas vezes simultaneamente sobre o mesmo trabalhador, 
para a execução de uma mesma peça. É possível, entretanto, dentro de uma oficina 
muito grande, com um supervisor responsável pelo conjunto. Mas existem muito 
poucas oficinas suficientemente grandes, para se poder ajustar a este tipo de 
organização. 
 
 

Unidade de comando “nenhum agente pode receber pela mesma ação, sobre o 
mesmo objeto, ordens de dois chefes diferentes”, nuance capital que permite a 
intervenção de vários chefes para coisas diferentes. 
 

Reduzindo esta idéia a proporções razoáveis, Taylor teve muita razão ao dividir as 
competências do contramestre, de fazê-lo ser ajudado por especialistas agindo sob 
sua autoridade: redatores de fichas de instrução, contadores, observação da 
disciplina, do salário, da ordem, das ferramentas... Estas são todas as ajudas que 
ele tem a sua disposição, comparáveis àquelas ajudas da direção geral. Este 
processo procede da mesma idéia: o chefe, não podendo dar conta de tudo, deve se 
fazer ajudar. Taylor teve o mérito de expressar vivamente esta idéia, exagerando-a. 
Ele acreditou que encontrou um novo sistema de direção – oposto ao tipo dito 
militar. Constatou simplesmente que as ajudas não hierarquizadas são úteis, 
mesmo aos quadros inferiores 35 (FAYOL36, 1913 apud PEAUCELLE, 2003b, p. 
41-42) (grifos de Fayol) 

 

A postura relativamente conciliatória de Fayol foi, de certa forma, resultado de 

pressão daqueles que o cercavam. Ambas teorias, a Administração Científica de Taylor e a 

Doutrina Administrativa de Fayol, possuem o objetivo de melhorar o gerenciamento das 

organizações. Em conferência na l’École de Guerre, em 1923, Fayol volta a mencionar o 

talylorismo, dizendo:  
 

Não pretendo aqui me delongar na heresia administrativa professada por Taylor na 
sua obra “La direction des ateliers”. Como eu havia pensado, Taylor, na prática, 
sempre respeitou a Unidade de Comando. Eu tive, recentemente, a certeza disso, 
através de um dos seus mais fervorosos e distintos discípulos, M. de Fréminville 
(FAYOL37, 1923 apud PEAUCELLE, 2003b, p. 43). 

 

As diferentes histórias de vida, de experiências profissionais e de personalidade 

refletiram-se em características do pensamento administrativo de cada um deles. Taylor 

nasceu em 20 de março de 1856 em Germantown, Pensilvânia, filho de um advogado da 

tradicional família Quaker e de uma mãe oriunda de uma família puritana da Nova 

Inglaterra, que foi uma proeminente agitadora anti-escravatura e defensora dos direitos das 

mulheres (CRAINER, 2003). Taylor 
                                                 
35 Esta tradução livre do original em francês, realizada por este pesquisador, foi revisada pelo Professor 
Georges Vincent. 
36 FAYOL, Henri. Notes. Paris: Centre d’Histoire de l’Europe du 20e  siècle (Fondation des Sciences 
Politiques), 1913. 
37 FAYOL, Henri. Conferènce  à l’École de Guerra, 1923, p. 24. 
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era um homem totalmente preocupado com a idéia de controle. Era possuidor de 
um caráter obsessivo e compulsivo, movido por insaciável necessidade de domar e 
dominar todos os aspectos da sua vida. [...] Taylor exigia que tudo estivesse sujeito 
a regras estritas e fórmulas precisas. [...] É evidente que toda a sua teoria da 
Administração Científica foi produto de lutas interiores de uma personalidade 
perturbada e neurótica. [...] A partir de uma perspectiva freudiana, o caso Taylor 
representa uma ilustração clássica de personalidade anal-compulsiva (MORGAN, 
2007, p. 210-211). 

 

No entanto, foi o título de criador da Administração Científica que fez de Taylor 

uma das mais influentes figuras do século XX, com presença marcante até os dias atuais.  

Crainer (2003) exemplifica como atua, hodiernamente, sua herança teórica, a saber: o 

controle exercido sobre quantos sanduíches se espera que o McDonald’s possa fazer em 

um determinado período ou quantas ligações uma operadora da companhia telefônica 

possa atender. Taylor acreditava que os trabalhadores, deliberadamente, produziam pouco 

e, em vista disso, precisavam de incentivos para aumentar a produção. Munido de um 

cronômetro, examinava detalhadamente os movimentos de um operário, marcando o tempo 

que cada tarefa demandava.38 Produzir mais e de maneira mais eficiente era seu principal 

princípio, e o mundo desejava isto. Sua crucial contribuição foi inventar a Administração 

como ciência. “Antes de Taylor, ninguém havia analisado cientificamente a natureza do 

trabalho. Taylor trouxe rigor e disciplina para o ambiente de trabalho” (CRAINER, 2003, 

p. 46). 

Crainer (2003) destaca, entretanto, que o pensamento de Taylor e da Administração 

Científica colocavam a eficiência antes da ética. Na mente de Taylor, a Administração era 

uma ciência ascética ao invés de humana. Ele acreditava que quanto menos pensamento 

fosse utilizado na tarefa mais produtivo seria o trabalhador. Trabalhar era não pensar. 

Segundo Parker e Lewis (1995, p. 218), “planejar e pensar foram separados do trabalho. O 

controle de Taylor, baseado na autoridade, refletia sua crença que os empregados eram 

manipulados como crianças [...]. Na realidade, Taylor advogava total controle do 

indivíduo”. Entretanto, no início do século XX, a comunidade de negócios norte-americana 

foi particularmente receptiva às idéias de Taylor sobre controle. Para Parker e Lewis: 

 
a rápida mudança na tecnologia, na virada do século, encorajaram os gerentes a 
continuar a procurar novos métodos de gestão para suas atividades e o 
gerenciamento científico era ele próprio uma atrativa solução neste sentido. [...] 
Eficiência não era apenas o foco da gerência, mas um grande valor ético na 
sociedade americana naquele tempo (PARKER e LEWIS, 1995, p. 226).  

 
                                                 
38  A agressividade dos métodos de Taylor foi questionada pelo congresso norte-americano em 1911 e 1912. 
Como resultado, “leis foram aprovadas banindo o uso de cronômetros por servidores públicos, restrição 
apenas suspensa em 1949” (CRAINER, 2003, p. 49). 
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Morgan (2007, p. 213) complementa afirmando que “o taylorismo teve tal impacto, 

porque as idéias que preconizava tinham um mercado já configurado; essas idéias atendiam 

perfeitamente aos interesses das organizações da época”. 

Mas as idéias de Taylor iriam atingir também a Europa, e a França em particular. 

Tendo estudado também na França e na Alemanha, Taylor falava os idiomas destes países 

(CRAINER, 2003; PEAUCELLE, 2002). Com a França, possuía fortes ligações. Em suas 

experiências na Bethlehem Steel em 1898, ele utilizou um pirômetro, inventado pelo 

francês Henri Le Chatelier39, para medir a temperatura no processo de aciaria. Foi um dos 

primeiros a utilizar o invento nas usinas e ficou amigo de Le Chatelier, com quem passou a 

trocar correspondência. “Le Chatelier foi o propagandista do pensamento de Taylor na 

França. Ele barrou sistematicamente o caminho de Fayol” (PEAUCELLE, 2002, p. 6). 

 

5.3.1 O ensino de Administração nos Estados Unidos e o “fator” Taylor 

 

No final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos assistiram a uma 

explosão das atividades de negócios que transformaram aquele país em uma nação 

industrial. O advento de recursos tecnológicos para a produção e distribuição em massa 

teve impacto na redução dos custos de produção em larga escala, no aumento da 

competição e na expansão da capacidade de produção. Esse processo de industrialização 

fez surgir organizações de trabalhadores e crescente aumento de hostilidades entre 

empregados e empregadores, fazendo com que “esta contínua confrontação entre 

empregadores e empregados no século XX atraísse a atenção dos gerentes e, 

subsequentemente, orientasse o ensino de Administração para o “problema do trabalho” 

(USELDING, 1981, p. 15).  

O poder desses novos homens de negócios fez crescer também movimentos de 

caráter político populista que, paradoxalmente, criava em uma sociedade orientada para 

negócios um sentimento antibusiness. Como consequência, homens de negócios e 

educadores adquiriram uma postura defensiva em relação a tais movimentos, fazendo com 

que esta mentalidade fosse transmitida através das nascentes escolas de negócios. Uselding 

(1981) menciona que Joseph Wharton desejava que a escola de finanças e economia que 

ele havia fundado ensinasse a natureza e a prevenção de greves bem como a manutenção 

da disciplina entre os trabalhadores. 

                                                 
39 Henri Le Chatelier (1850-1936), engenheiro de minas, químico, doutor em física, membro da academia de 
ciências da França (PEAUCELLE, 2002).  



85 
 

Os principais líderes industriais da época foram os financiadores das escolas de 

negócios que adotaram seus nomes. Entre estes, Uselding (1981) cita além de Wharton, 

Moses Brown, Johns Hopkins, Ezra Cornell, Cornelius Vanderbilt, James Duke, Leland 

Stanford, John Rockfeller e Andrew Carnegie, este doando sozinho US$ 350 milhões para 

várias organizações de fundo educacional. Desta forma, “os principais segmentos de 

educação superior americanos foram produto e suporte de homens que representavam o 

ponto de vista dos negócios” (USELDING, 1981, p. 16).   

Além disso, durante três ou quatro décadas após a abertura da escola de negócios de 

Wharton, “o ensino de gerenciamento foi fortemente influenciado pelos conceitos de 

Administração Científica de Frederick Taylor” (USELDING, 1981, p. 18). Curiosamente, 

Joseph Wharton que era então acionista da Bethlehem Steel Company, onde Taylor 

trabalhou entre 1893 e 1901, não o teria convidado para lecionar na escola que fundou e, se 

o tivesse feito, provavelmente Taylor teria resistido, “uma vez que ele não acreditava que a 

Administração Científica pudesse ser ensinada em sala de aula” (USELDING, 1981,  

p.18).  

Entretanto, entre 1909 e 1914, Taylor lecionou na escola de negócios de Harvard, 

tendo antes lecionado em várias escolas em todo o país, onde fez vários discípulos entre 

professores universitários. Uma vez que o taylorismo estava focado nos problemas da 

fábrica e da produção, a Administração Científica foi incluída nos currículos de 

Engenharia Industrial e Mecânica, onde o ensino da Administração era ministrado em um 

departamento dessas escolas. A Administração Científica trabalhava os problemas da 

organização, motivação, utilização da mão de obra não especializada ainda existente nas 

fábricas norte-americanas. Desta forma, o taylorismo e sua influência no ensino da 

Administração foram uma consequência natural do momento vivido na época, marcado, 

nos Estados Unidos, pelo deslocamento da economia para o interior do país e por um 

processo migratório de mão de obra da Europa, que iria formar a força de trabalho na 

indústria norte-americana. Mais que necessário, o taylorismo foi conveniente para o 

desenvolvimento da nascente industrialização norte-americana e, à época da criação das 

estruturas organizacionais descentralizadas, discutida por Chandler (1990), o país e seus 

mais proeminentes homens de negócio já haviam investido por mais de duas décadas no 

desenvolvimento do ensino da Administração. 
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5.4 Fayol e a Visão Chandleriana de Estratégia e Estrutura  
  

 Ansoff e McDonnell (2009, p. 298) cunharam a expressão “o ponto de vista 

Chandleriano” para descrever a visão decorrente dos estudos do professor Alfred D. 

Chandler, um historiador da empresa americana que, em 1962, com a publicação de 

Strategy and Structure, através de uma pesquisa centrada na primeira metade do século 

XX, identificou semelhanças nas formas como as organizações estudadas reagiram a 

dificuldades importantes em seus ambientes. 

 Neste estudo, os pesquisadores concluiram que as dificuldades encontradas na 

implementação de planejamento estratégico não podem ser debitadas à ineficiência da 

ferramenta, mas a “dificuldades de transição enfrentadas pelo planejamento estratégico: a 

resistência ao planejamento, os atrasos de implantação, as defasagens crônicas de 

rentabilidade” (ANSOFF e MCDONNELL, 2009, p. 298). Segundo os autores, a receita 

para enfrentar a resistência era a conquista do apoio entusiástico da alta administração. 

”Entretanto, a experiência que foi sendo acumulada mostrou que, embora o entusiasmo da 

alta administração fosse essencial para o início do planejamento estratégico, esse 

entusiasmo não se refletia no comportamento dos administradores afetados” (ANSOFF e 

MCDONNELL, 2009, p. 298). 

 O que deve ser destacado, neste estudo, é que essa idéia do administrador pré-

estratégico não corresponde àquela que emerge do pensamento de Fayol. Ao discutir a 

necessidade do planejamento, Fayol não somente mostra-se um entusiasta do 

procedimento, mas também alerta para as dificuldades de sua implantação:  
 

Um orçamento anual, uma revisão das necessidades, das condições de mercado e 
dos prováveis resultados dos próximos períodos financeiros, mais previsões para 
dez anos, revisadas sistematicamente a cada cinco anos, me parece corresponder às 
necessidades de nossas duas indústrias, mineração e metalurgia. [...] Também, 
apesar das dificuldades que são apresentadas, os esforços que são requeridos, a 
resistência passiva que encontramos e a frustração que pode resultar de previsões 
que não são alcançadas, este trabalho deve ser feito (FAYOL, 2002, p. 915; 2003, 
p. 187). 

  

 Ansoff e McDonnell (2009, p. 299) lembram que, “embora durante o período de 

interesse de Chandler o planejamento estratégico ainda não existisse, a resposta típica 

encontrada em seus estudos fornece esclarecimentos importantes para os problemas 

encontrados pelo planejamento estratégico”. Dentre estes, os autores destacam: (a) a 

demora das organizações em reconhecer mudanças ambientais até que essas viessem a 

prejudicar seu desempenho; (b) o desenvolvimento lento de novas estratégias, muitas vezes 
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por processos de tentativa e erro; (c) a demora na apuração dos lucros esperados após 

mudanças estratégicas; (d) a percepção de que a baixa rentabilidade estava associada à 

falta de ajustamento entre a estrutura organizacional tradicional e a nova estratégia; (e) a 

ocorrência de tensões e disfunções dentro das organizações em função de carências de 

habilidades e conhecimentos dos administradores para desempenhar os novos papéis 

definidos pela estrutura; (f) a fraqueza dos sistemas tradicionais de informações e de 

recompensas, insuficientes para lidar com novas situações de maior risco operacional; e (g) 

a ineficácia dos sistemas tradicionais de administração para resolver os problemas 

colocados pela nova estratégia. 

 Como as empresas estudadas por Chandler na referida pesquisa (Du Pont, General 

Motors, Sears Roebuck e Standard Oil of New Jersey) continuaram sendo lucrativas por 

muitos anos, após o período de adaptação às mudanças, poderia se argumentar que “o 

processo chandleriano reativo sem orientação é a melhor maneira de adaptar a empresa a 

descontinuidades ambientais” (ANSOFF e MCDONNELL, 2009, p. 300). Entretanto, a 

velocidade da adaptação chandleriana, suficiente para as organizações no início do século 

XX, seria muita lenta para o cenário do final do mesmo século. Assim, Ansoff e 

McDonnell (2009, p. 301) argumentam que “a frequência e a velocidade das 

descontinuidades aumentaram, a ponto de fazer com que a adaptação reativa e orgânica 

deixe a empresa pelo menos um ciclo de adaptação atrás da realidade externa”. Percebendo 

tais dificuldades, na década de 1960, as empresas 
 

inventaram o planejamento estratégico, que se antecipa às ameaças/oportunidades 
ambientais e põe em ação uma estratégia de resposta antes de sua chegada. Assim, 
pode ser afirmado que o planejamento estratégico reverteu a primeira defasagem 
chandleriana (entre ambiente e estratégia) de reação a antecipação (ANSOFF e 
MCDONNELL, 2009, p. 301). 

  

 Assim, de acordo com Ansoff e McDonnell (2009), as questões ambientais e sua 

influência na estratégia organizacional teriam sido tratadas apenas de forma reativa entre 

1900 e 1960, quando o planejamento estratégico surgiu como parte de um processo 

evolutivo na ciência administrativa. Esta visão, que reflete o pensamento anglo-saxão 

sobre o desenvolvimento da teoria administrativa, não contempla possíveis avanços neste 

campo, que estariam ocorrendo na França no início do século XX, sob o comando de Henri 

Fayol. A possível contribuição do teórico de origem francesa não é identificada. Fica a 

questão colocada por Burrell (2006): como ocorreu essa passagem transatlântica do 

conhecimento administrativo? Neste ponto, uma análise mais profunda do trabalho de 

Chandler (1990), sobre as mudanças na empresa Du Pont, é realizada a seguir. 
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5.4.1 O nascimento das grandes corporações norte-americanas 
 
 

São vários os autores que afirmam não ter tido o trabalho de Fayol relevante 

impacto no desenvolvimento da teoria administrativa nos Estados Unidos, tendo em vista 

seu principal estudo não ter sido traduzido para o inglês antes de 1930, na verdade, não 

antes de 1949, com a tradução de Constance Storrs que atingiu um público maior 

(USELDING, 1981; WREN, 2002). Desta forma, o desenvolvimento dos processos 

administrativos nas empresas americanas no início do século XX, notadamente nas duas 

primeiras décadas daquele século, conforme descrito por Chandler em seu clássico 

Strategy and Structure, teria ocorrido de forma independente daquele movimento 

verificado na Europa, notadamente na França. 

Chandler (1990) foca, principalmente, o desenvolvimento da estrutura 

organizacional descentralizada, inicialmente implantada na empresa Du Pont e, 

posteriormente, na General Motors. Este processo teria ocorrido a partir de sugestões de 

grupos de trabalho criados com o objetivo de apresentar sugestões para a estruturação das 

grandes corporações que começavam a atuar de forma geograficamente dispersa, 

produzindo e distribuindo uma linha diversificada de novos produtos. 

Já centenária naquela época, a Du Pont, comandada por familiares, era liderada por 

Pierre du Pont, bisneto do fundador que havia emigrado da França no final do século 

XVIII, e iniciado as operações da Companhia em 1802, dedicando-se à fabricação de 

explosivos. Os Du Pont, além de pertencerem à elite do empresariado norte-americano, 

estudavam no já prestigiado Massachusetts Institute of Technology – MIT, onde gerações 

da família se formaram em Engenharia. 

A necessária diversificação em sua linha de produtos, notadamente após o término 

da I Guerra Mundial, levou a Du Pont a desenvolver novas estruturas organizacionais que 

fossem mais aderentes às novas estratégias de negócios. Chandler (1990) explora 

detalhadamente este processo desde o início do século até a década de 1920, quando uma 

estrutura descentralizada foi implementada. Fruto de um árduo trabalho desenvolvido por 

um comitê que contava com representantes das diversas áreas da empresa, a nova estrutura, 

baseada em divisões por produto ao invés da tradicional estrutura departamental, foi 

apresentada em março de 1920 e colocada em prática no início de 1921.  
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5.4.2 A forte expansão da Du Pont e sua dependência governamental 

 

Organizada durante mais de um século como produtora de explosivos, a Du Pont 

viria a encontrar, após a I Guerra Mundial, um cenário de excesso de capacidade instalada, 

em vista do grande crescimento da empresa durante a guerra como fornecedora do governo 

americano. O crescimento das atividades da companhia tinha sido baseado em uma única 

linha de produtos. Em 1913, apenas 3% de seus negócios estavam fora da linha de 

explosivos. Após a guerra, a estratégia de crescimento foi desenvolver novas linhas de 

produtos para diferentes indústrias (CHANDLER, 1990). Mas “como os executivos da Du 

Pont rapidamente descobriram, a nova estratégia de diversificação criou um grande número 

de dificuldades administrativas” (CHANDLER, 1990, p. 78). 

A expansão durante a guerra fez crescer o problema de excesso de capacidade 

instalada que a companhia já vinha vivenciando, uma vez que agora a demanda era por 

pólvora sem fumaça, destinada a encher obuses, ao invés dos explosivos tradicionais como 

dinamite, que faziam parte do portfolio normal dos negócios. “Iniciando com uma 

capacidade de 8.400.000 libras por ano, as três plantas existentes [...] aumentaram a 

produção para 200.000.000 libras por ano, no final de 1915. Em abril de 1917, a produção 

alcançou 455.000.000 libras anuais” (CHANDLER, 1990, p. 83). Também, em função do 

crescimento inesperado da produção, a Du Pont começou a produzir grande parte de sua 

matéria-prima, aumentando seu processo de verticalização.  

Acompanhando o crescimento das operações, a companhia também viu crescer o 

número de empregados e o capital empregado. “O total de homens trabalhando para a Du 

Pont aumentou de 5.300, no outono de 1914, para mais de 85.000 no outono de 1918 [...]. 

O capital empregado aumentou de US$ 83.500.000, em 1915, para US$ 309.000.000 ao 

final de 1918” (CHANDLER, 1990, p. 84). 

Mesmo antes do final da guerra, a companhia iniciou processo de planejamento 

visando à utilização de suas plantas de pólvora, sendo constituída a Divisão de Utilização 

da Capacidade Excedente. Em 1917, a companhia começou a considerar todos os seus 

recursos, além das plantas físicas, como laboratórios, força de vendas, seu pessoal treinado 

e a administração de um grande número de homens, recursos financeiros e materiais 

(CHANDLER, 1990). A decisão foi pelo desenvolvimento de uma planta de tintas e 

corantes, devido a sua escassez em função da guerra na Europa. Segundo o autor, “com a 

assistência de químicos alemães, recrutados pelo Departamento de Estado [um ministério 

do governo dos Estados Unidos], uma planta de tinturas e corantes foi implantada em 
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Deepwater” (CHANDLER, 1990, p.86). A companhia viria a definir, posteriormente, sua 

nova linha de produtos a ser desenvolvida, o que incluía óleos vegetais, tintas e vernizes e 

químicos. Para atingir esse objetivo uma série de aquisições foi efetuada. 

A decisão de entrar no negócio de tintas e vernizes não foi fácil, apesar da 

companhia já produzir muitos dos produtos intermediários. As plantas existentes estavam 

todas ocupadas, matérias-primas estavam em falta e o tempo do pessoal técnico já estava 

comprometido com a produção de pólvora. O próprio departamento de desenvolvimento de 

produtos foi contra a diversificação naquele momento, mas havia pressões externas 

contrárias (CHANDLER, 1990).  Mas, “apesar das pressões da indústria têxtil, do governo 

americano e das forças aliadas, o Departamento de Desenvolvimento, no final de 1915, 

apresentou recomendações contrárias” (CHANDLER, 1990, p. 85).  

O Departamento de Desenvolvimento também analisou as plantas existentes, 

tentando identificar outras aplicações para as mesmas. O excessivo investimento em 

plantas gigantes claramente demonstra o envolvimento da Du Pont na fabricação, em larga 

escala, de produtos consumíveis na guerra, mas que logo poderiam não ter mais utilidade. 

Grandes investimentos foram efetuados em fábricas que, ao final da guerra, poderiam ficar 

ociosas.  

Após muitos estudos, os especialistas do Departamento de Desenvolvimento 
sugeriram que a planta de Hopewell era muito grande. Apesar de a planta ter 
possibilidade para produzir químicos solúveis, fertilizantes, papel ou outros 
produtos usando madeira e pasta de algodão, era praticamente impossível 
encontrar qualquer indústria capaz de utilizar uma planta daquele tamanho por um 
longo período de tempo (CHANDLER, 1990, p. 86).  

 

Ao final da guerra, com a rápida contração do negócio de explosivos, a companhia 

continuou movendo-se em direção aos novos negócios. Avaliações posteriores indicaram 

que algumas dessas linhas de produtos não eram suficientemente rentáveis. Portanto, em 

1919, a Du Pont estabeleceu, com convicção, o seu portfolio de negócios, constituído de 

químicos, tintas e vernizes, celulóide e couro artificial, além de explosivos. A forçosa 

estratégia de diversificação possuía, pois, como objetivo principal, utilizar de forma 

produtiva os recursos que haviam sido acumulados nos anos da guerra, quando a 

companhia atendia principalmente ao governo norte-americano. 

 

5.4.3  A estrutura organizacional e o pensamento de Fayol 

 

Na mesma época que Fayol publicava seu livro AIG (1916) e se preparava para sua 

aposentadoria (1918), quando, a partir de então, se dedicaria à divulgação dos estudos 
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administrativos, nos Estados Unidos da América, importantes mudanças na forma 

estrutural das organizações aconteciam. A adoção de uma estrutura organizacional multi-

divisional pela Du Pont, em 1920, foi estudada por Chandler (1990). Assim, nesse 

processo de mudança ocorrido nas primeiras duas décadas do século XX, a Du Pont 

mostra-se a pioneira, na América, em implantar uma estrutura organizacional orientada 

para divisões e produtos, substituindo a vigente estrutura meramente departamentalizada. 

Chandler (1990) refere-se à nova estrutura da Du Pont, proposta em 1920: “pela primeira 

vez uma nova forma de estrutura gerencial foi proposta” (CHANDLER, 1990, p. 94). 

Como acionistas da empresa General Motors, os Du Pont seriam mais tarde chamados a 

assumir a direção daquela corporação industrial, implementando, também lá, este novo 

desenho de estrutura organizacional. De acordo com Uselding (1981):  

 
Fayol [...] escreveu seu celebrado Administração Industrial e Geral em 1961 (sic), 
enfatizando a universalidade do gerenciamento e enumerando os famosos seis 
elementos existentes em todas as atividades gerenciais. O trabalho de Fayol não foi 
traduzido até 1930 e, desta forma, deve ter tido um limitado impacto no cenário 
americano (USELDING, 1981, p. 20).  

 

Entretanto, com ele não concorda Reid (1995) citando Owens (1982), para quem 

“os conceitos de Fayol sobre o desenho da estrutura organizacional estão claramente 

refletidos nos primórdios da história de corporações americanas como General Motors e 

Du Pont” (OWENS40, 1982 apud REID, 1995, p. 70). Reid (1995) alerta, todavia, que esta 

afirmativa não é confirmada por Chandler (1990). 

Temos, neste contexto, um importante ponto para reflexão. Reid (1995) referencia 

Chandler (1990) exclusivamente para frisar que ele não reconhece, em seu clássico, 

eventual influência do pensamento de Fayol no desenho da estrutura organizacional 

daquelas organizações. Necessário, aqui, fazer referência ao original em inglês.  Em vista 

disso, Reid (1995) destaca a afirmativa de Owens (1982): “Is not borne out by Chandler”, 

pois a expressão idiomática borne out pode ser traduzida para a língua portuguesa como 

“não confirmada” ou “não suportada”. Ocorre que o texto deixa transparecer, pela 

insistência em frisar tal aspecto, a princípio de menor importância, certo desconforto por 

parte de Reid (1995) com este fato, não sendo possível concluir se Chandler (1990) não 

teria se referido a esta eventual influência de Fayol, por não ter ela de fato existido, ou 

porque ele a desconheceria. 

 
 

                                                 
40 OWENS, J. The theory and practice of managing. Management Education:Tantallon, 1982, p. 49. 
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5.4.4 Possíveis convergências entre Strategy and Structure e a doutrina de Fayol 

 

O clássico de Chandler (1990), principalmente nos três primeiros capítulos, trata de 

uma introdução ao tema e ao desenvolvimento da estrutura organizacional nas empresas 

Du Pont e General Motors, concebidas e implementadas no início do século XX, 

notadamente entre 1919 e 1921.  

Parece claro que Chandler (1990) apresenta o desenvolvimento de novas estruturas 

organizacionais como uma resposta dos pioneiros que a desenvolveram ao surgimento de 

novos problemas e situações. Tanto Du Pont como General Motors haviam crescido muito 

nos anos anteriores, passando a desenvolver novos produtos e a explorar novos mercados. 

Esta nova forma de estruturar as organizações estava relacionada ao desenvolvimento de 

estratégias de longo prazo. A Du Pont havia constituído, em 1919, um comitê para avaliar 

a situação e propor uma reorganização na estrutura organizacional. De acordo com 

Chandler (1990, p. 69), seus membros “pensaram em termos das necessidades da 

organização e, ao descrevê-las, usaram conceitos organizacionais que somente 

recentemente haviam sido desenvolvidos”. 

De acordo com Chandler (1990), muitas idéias do relatório preparado pelo comitê, 

em 1919, demonstravam sua consciência das idéias correntes relacionadas a organizações 

em larga escala. Seus membros enviaram assistentes para estudar quatro companhias com 

problemas similares (Armour, Wilson & Company, International Harvester e 

Westinghouse), além de falar individualmente com executivos de fora da organização, os 

quais entretanto não são identificados no texto de Chandler (1990). Conforme o autor: 
 

O relatório do comitê começava com uma cuidadosa definição de termos, seguida 
por uma longa declaração sobre teoria administrativa. [...] A condição ideal é 
aquela em que cada unidade em um grupo é tão coordenada e controlada que cada 
função tenha a melhor vantagem com respeito a seu próprio trabalho e o trabalho 
da companhia como um todo. O objeto da organização pode ser definido como o 
atingimento do máximo de resultados com o mínimo de esforços. Se nós não 
tivermos os homens suficientes do tipo certo, o máximo de resultados é 
impossível. Se nós tivermos homens demais, os resultados serão obtidos com uma 
despesa desnecessária (CHANDLER, 1990, p. 69). 

 

Podemos encontrar em Fayol (1994) ensinamentos que se aproximam do texto do 

relatório acima mencionado, tais como: “A divisão do trabalho tem por finalidade produzir 

mais e melhor, com o mesmo esforço” (FAYOL, 1994, p. 44); ou “Mas para criar um 

corpo social útil não basta agrupar homens e distribuir funções: é preciso saber adaptar o 

organismo às necessidades, encontrar os homens necessários e colocar cada um no lugar 

onde pode produzir o máximo” (FAYOL, 1994, p.84).  
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Ao discorrer sobre o enfoque estratégico de Fayol na administração da 

Comambault, Wren (2001, p. 485) salienta que: “A evidência sugere que o sucesso de 

Fayol foi devido ao que Chandler (1962) poderia chamar de gerenciamento estratégico”. E 

complementa seu argumento, relacionando a governança corporativa ao texto do AIG, 

onde Fayol define: “Dirigir é conduzir a empresa, tendo em vista os fins visados, 

procurando obter as maiores vantagens possíveis de todos os recursos de que ela dispõe” 

(FAYOL41, 1949, p. 26 apud WREN, 2001, p. 485).  

Na defesa de uma proposta de estrutura centralizada, Chandler (1990, p. 70) 

enuncia dois princípios baseados na experiência: (1) a busca por melhores resultados ao 

menor custo requer a coordenação dos esforços relacionados e a segregação dos esforços 

não relacionados – “o princípio de coordenar ‘esforços relacionados’ normalmente requer a 

alocação de diferentes e amplas atividades funcionais em unidades administrativas 

separadas”; (2) “conceder a cada executivo responsável por um conjunto de esforços 

relacionados total autoridade e responsabilidade”. 

Ao tratar da unidade de direção, Fayol (1994, p. 49) também caminha no mesmo 

sentido: “Esse princípio pode assim ser expresso: um só chefe e um só programa para um 

conjunto de operações que visam ao mesmo objetivo. É a condição necessária da unidade 

de ação, da coordenação de forças, da convergência de esforços”. 

Ao estudar Tecnologia Industrial (Industrial Technology – IT) e Tecnologia 

Gerencial (Technology Management – TM), Minty (2003) trata do que denomina 

convergência. Ele escreve que o estudo de IT e TM devem considerar o impacto de ambos 

na sociedade: “Uma vez que alguém estude gerenciamento, tecnologia e assuntos sociais 

relacionados, vários padrões teóricos emergem” (MINTY, 2003, p. 3). De fato, uma vez 

que se explora a história do gerenciamento, tecnologia e técnicas de administração, pode-se 

descobrir marcos importantes. Também é preciso voltar na história até o necessário ponto 

de partida, já que “marcos úteis poderiam ser o início da revolução industrial e os 

emergentes sistemas de fabricação” (MINTY, 2003, p. 4). Os caminhos históricos 

conduzem ao que Minty (2003) denomina de Convergência do Século XX: 

 
Três pessoas marcam esta convergência. Henri Fayol na França, argumentando 
que a Administração é uma teoria que pode ser ensinada, o trabalho de Frederick 
Taylor que passou a ser conhecido como Administração Científica [...] e a 
reorganização da estrutura administrativa da companhia Dupont (MINTY, 2003, p. 
4). 

 

                                                 
41 FAYOL, H. General and industrial management. Tradução de C. Storrs. London: Pitman, 1949, p. 26. 
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Minty (2003) prossegue sua análise crítica, justificando sua argumentação com base 

nas qualificações de Fayol , Taylor e Dupont: 
 

Por que Fayol, Taylor e Dupont marcam esta convergência? Henri Fayol era um 
engenheiro de minas francês. Seu trabalho de operar minas de carvão 
eficientemente o conduziu aos Princípios de Administração e às atividades 
administrativas de planejar, controlar, coordenar, comandar e organizar, os quais 
continuam sendo essencialmente aceitos como princípios e atividades dos gerentes 
de hoje (Fayol, 1961). Apesar do principal trabalho de Fayol não ter sido traduzido 
e largamente disponível até 1949, ele tem gerado a consciência de que os 
Princípios de Administração podem ser estudados e aplicados. Taylor era um 
mecânico e também um engenheiro antes de suas investigações sobre a eficiência 
nos locais de trabalho. [...] Dupont era um organizador. Chandler e Salsbury 
(1971) declaram sobre Pierre Dupont: ‘Pierre não foi apenas o construtor das duas 
maiores organizações líderes industriais nacionais (Dupont e General Motors), mas 
teve um papel central na difusão de modernas técnicas empresariais dentro da 
economia americana’ (MINTY, 2003, p. 4). 

 

O que Minty (2003) declara é que houve uma convergência entre IT (Taylor) e TM 

(Fayol), com impacto no desenvolvimento da sociedade (Dupont). Mas como se deu esta 

convergência? Segundo Uselding (1981), quanto a Taylor, o quadro parece claro. Durante 

as primeiras três ou quatro décadas de existência da Escola de Negócios de Wharton, o 

pensamento gerencial foi fortemente influenciado por seus conceitos: “Taylorismo e 

Administração Científica focavam os problemas de produção que compreendem o foco 

natural dos currículos de engenharia industrial e mecânica” (USELDING, 1981, p. 19). 

Parker e Lewis (1995, p. 226) também endossam a influência de Taylor no ambiente 

empresarial norte-americano no início do século XX: “As rápidas mudanças na tecnologia 

na virada do século encorajaram os gerentes a continuar a procurar novos métodos para 

administrar suas atividades, e a Administração Científica oferecia, ela mesma, uma atrativa 

solução neste sentido”. E conforme Uselding (1981, p. 18), a Universidade de Harvard, 

onde os membros da família Du Pont estudaram, foi uma grande propagadora da idéias de 

Taylor: “Carl Barth, conhecido como o ‘mais ortodoxo discípulo de Taylor’ lecionou em 

Harvard entre 1911 e 1922”. 

Há que se esclarecer, também: (1) como a doutrina de Fayol poderia ter 

influenciado, se de alguma forma influenciou, os métodos de administração da Du Pont?; 

(2) como aqueles conceitos poderiam ter atravessado o Atlântico em uma época em que a 

difusão de novas idéias e teorias não se dava com a velocidade com que estamos 

acostumados no século XXI?; (3) e se houve alguma influência, por menor que fosse, 

porque Chandler (1990) não menciona Fayol em nenhuma de suas páginas? O certo é que, 

se houve alguma convergência, alguma influência direta de Fayol, pode-se apenas 

conjeturar.  
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A empresa E.I. du Pont de Nemours & Co., uma fábrica de explosivos, foi fundada 

nos Estados Unidos em 1802 pelo imigrante francês E.I. Du Pont. Du Pont, que havia sido 

discípulo do químico Antoine Lavoisier, emigrou para os Estados Unidos em 1799, por 

medo da revolução francesa. Lavoisier, que era coletor de impostos e com sua fortuna 

financiava seus experimentos, havia sido decapitado pelos revolucionários.42 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a centenária companhia, de controle familiar, 

havia experimentado um vertiginoso crescimento. Após a guerra, com uma capacidade 

instalada superior à demanda por seu principal produto, explosivos, a companhia iria 

desenvolver uma vigorosa estratégia de diversificação, o que implicaria no redesenho da 

estrutura organizacional (CHANDLER, 1990). 

Ora, a Du Pont era dirigida principalmente por membros da família. Estes, em 

geral, haviam recebido esmerada educação. Tratava-se, portanto, de empresários 

tradicionais, descendentes de gerações de empreendedores que conduziam a Du Pont há 

mais de 100 anos. Com certeza, tratava-se de cidadãos do mundo que deveriam estar 

atentos às grandes mudanças que aconteciam naquela época, notadamente quanto ao 

desenvolvimento tecnológico e às grandes oportunidades que o pós-guerra viria a oferecer. 

Parece natural, então, que esses empresários, de origem francesa, frequentassem a França, 

ou no mínimo, estivessem em contato com o que estivesse acontecendo naquele país, 

quanto a aspectos gerais, culturais, tecno-científicos e de negócios. Fayol já era uma 

celebridade na França ao fim da guerra. Talvez não o fosse para todos os norte-americanos, 

mas com certeza seria para aqueles que, além da origem, eram cidadãos bem informados e 

talvez até conhecessem o idioma francês. São apenas conjeturas deste autor, uma vez que, 

nesta pesquisa, não foi identificada nenhuma evidência de que algum membro da família 

Du Pont tivesse tido contato pessoal com Fayol ou seus seguidores. 

Fortalecendo esta possibilidade, faz-se importante lembrar que esse período do pós-

guerra (1918-1920), onde os Du Pont trabalhavam para redesenhar seu negócio e sua 

estrutura, coincide com o período em que Fayol e seus discípulos estavam dedicados a 

propagar suas idéias através das intensas atividades do Centre d’Etudes Administratives. 

Parece inverossímil imaginar que os Du Pont não tivessem sequer ter ouvido falar do CEA 

                                                 
42 Essas informações foram fornecidas a este autor por correspondência eletrônica pessoal de Jean-Louis 
Peaucelle, datada de 28 de setembro de 2008. Também são parcialmente mencionadas no website da empresa 
Du Pont. Disponível em: <http://www2.dupont.com/Heritage/en_US/1802_DuPont/IN_Depth_1802.html>. 
Acesso em: 24 fev. 2009. 
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e de seu líder, e que, tendo tido esta oportunidade, não tivessem ficado minimamente 

curiosos em conhecer esses novos conceitos. 

Por outro lado, os registros científicos não fazem qualquer menção a eventual 

viagem de Fayol aos Estados Unidos. Ao que tudo leva a crer, Fayol não teria, em sua vida 

adulta, se ausentado da França, senão para as vizinhas Bélgica e Suiça, onde esteve 

participando de congressos. Uma possibilidade de contato dos Du Pont com o mundo de 

Fayol, pessoalmente ou por intermédio de seus executivos, poderia ter sido através do filho 

rebelde, Henri Fayol fils. Justamente neste período (1918-1920), Fayol fils foi para os 

Estados Unidos onde ficou por quase três anos. Como já era propagandista das idéias de 

Taylor na França, o objetivo dessa viagem teria sido a imersão nos conceitos do taylorismo 

(SASAKI, 1995). Esta passagem é reportada unicamente e literalmente en passant por 

Sasaki (1995), que não tece comentários adicionais sobre o tema. O que estaria realmente 

fazendo Fayol fils na América por quase três anos? Com quem teria se encontrado neste 

longo período? Onde esteve? O que ensinou, o que aprendeu? Com quem? São questões 

surpreendentes e intrigantes. 

Mas, supondo que, de alguma forma, os Du Pont ou seus executivos mais próximos 

tiveram algum contato com o trabalho e a doutrina de Fayol, porque então não se encontra 

qualquer evidência, qualquer menção a esta possibilidade?  Como já enfatizado, Chandler 

(1990) dedica-se a esmiuçar em detalhes a história da já centenária Du Pont daquela época, 

tendo tido acesso a farta documentação interna da companhia para elaborar seu trabalho e, 

curiosamente, nenhuma menção é feita a Fayol ou as seus ensinamentos. 

Podem ser elencadas algumas possibilidades, porém, trata-se de meras conjeturas. 

Primeiramente, há que se considerar o amplamente difundido traço cultural norte-

americano de desconhecer, de ignorar o que acontece fora de seus domínios, mesmo que 

incorporando os benefícios deste conhecimento. Cidadãos de um país hegemônico, rico e 

grande, os norte-americanos raramente se aventuram no mundo exterior (o ex-presidente 

George W. Bush, antes de sua posse em 2000, somente conhecia, no exterior, o México, 

vizinho de seu estado natal o Texas, mesmo sendo de uma família de posses e sendo filho 

de outro ex-presidente), e não demonstram, em geral, qualquer interesse em conhecer 

outras culturas, lugares ou idiomas. Desta forma, os Du Pont poderiam, após mais de um 

século vivendo nos Estados Unidos, ter incorporado esse traço cultural. 

Em segundo lugar, caso as teorias de Fayol tivessem chegado ao conhecimento dos 

Du Pont, poderia não haver interesse em divulgar este fato. O grande crescimento da 

companhia durante a Primeira Guerra Mundial se deu para atender a um único e grande 
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cliente: o governo dos Estados Unidos e suas forças armadas. Portanto, poderia não ser de 

bom tom alardear que aquela empresa, dependente do governo e fornecedora de produtos 

relacionados à segurança nacional, estava adotando teorias administrativas alienígenas. 

O terceiro motivo para uma eventual restrição à divulgação de evento desta 

natureza está relacionado ao grande investimento feito pelo país e por grandes investidores 

para a implantação e manutenção das grandes Escolas de Administração. O crescimento do 

ensino de Administração, inicialmente calcado no taylorismo, foi notável nos primeiros 

anos do século XX. Poderia eventualmente parecer estranho à opinião pública, que o país 

tivesse que importar conceitos de Administração depois de tanto esforço.  

Finalmente, fica a questão central: porque Chandler (1990) não menciona Fayol em 

nenhum momento, mesmo que fosse para fazer um contraponto às inovadoras mudanças 

organizacionais que deram lugar na Du Pont e na General Motors naquelas primeiras duas 

décadas do século XX? Provavelmente, Chandler (1990) não teria se referido a uma 

eventual influência de Fayol, por ela jamais ter existido e, por isso, ele ter chegado a essa 

conclusão, ou então, porque em suas pesquisas, em nenhum momento, identificou qualquer 

indício que pudesse levar a esta possibilidade.  

Pode-se encontrar, porém, diversos pontos de convergência entre os pressupostos 

adotados por grandes corporações norte-americanas, no início ao século XX, para o 

desenho de suas estruturas e para a definição de suas práticas administrativas, e aqueles 

desenvolvidos na França na mesma época. O surgimento concomitante de conceitos 

semelhantes, em diferentes e longínquas partes do planeta, não se constitui exceção no 

mundo das invenções, das pesquisas, das descobertas. Entretanto, não podemos afastar a 

possibilidade de que, de alguma forma, estes conceitos foram na verdade compartilhados, 

intencionalmente ou não.  
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6  METODOLOGIA 
 

De acordo com Silva e Silveira (2003), metodologia é a descrição do conjunto das 

atividades e instrumentos a serem desenvolvidos para a aquisição dos dados (bibliográficos 

e/ou de campo) com os quais se desenvolverá a questão proposta pela pesquisa, dando base 

para a construção de um saber seguro e válido. 

Metodologicamente, esta pesquisa se caracteriza como histórica quanto ao método 

e bibliográfica quanto aos meios, consistindo, pois, da exploração de registros científicos 

sobre o tema. 

 Conforme lecionam Lakatos e Marconi (2001) as atuais formas de vida social, das 

instituições e dos costumes, tem origem no passado, sendo importante pesquisar suas 

raízes. 

Assim, o método histórico consiste em investigar acontecimentos, processos e 
instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje, pois as 
instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas partes 
componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular 
de cada época (LAKATOS e MARCONI, 2001, p. 106-107). 

 

Este estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica. Segundo definição de 

Vergara (2007), a metodologia aplicada atende aos seus objetivos propostos: 
 

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 
acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro 
tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado 
pode ser fonte primária ou secundária. Por exemplo: o livro Princípios de 
Administração Científica, de Frederick W. Taylor, publicado pela Editora Atlas, é 
fonte primária se cotejado com obras de outros autores que descrevem ou analisam 
tais princípios. Estas, por sua vez, são fontes secundárias (VERGARA, 2007, p. 
48).43 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes 

secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo”. 

Manzo44 (1971 apud LAKATOS e MARCONI, 2001, p. 183) complementa este conceito, 

afirmando que a pesquisa bibliográfica “oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente”. 

                                                 
43 Uma vez que fontes primárias são utilizadas, este trabalho poderia também ser classificado como 
documental. Entretanto, foi utilizado o conceito de Lakatos e Marconi (2001) para quem “dados secundários, 
obtidos de livros, revistas, jornais, publicações avulsas e teses, cuja autoria é conhecida, não se confundem 
com documentos, isto é, dados de fontes primárias” (LAKATOS MARCONI, 2001, p. 176). 
44 MANZO, A. J. Manual para la preparación de monografías: una guía para presentear informes y tesis. 
Buenos Aires: Humanistas, 1971, p. 32. 
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A pesquisa bibliográfica não pode ser confundida com repetição do que já foi dito 

ou escrito sobre determinado tema, propiciando uma análise nova, com novo enfoque ou 

abordagem, produzindo conclusões inovadoras (LAKATOS e MARCONI, 2001), e 

constituindo-se de “reforço paralelo na análise de suas [do cientista] pesquisas ou 

manipulação de suas informações” (TRUJILLO45, 1974, p. 230 apud LAKATOS e 

MARCONI, 2001, p. 183). 

Assim, esta pesquisa foi desenvolvida com base na investigação científica do 

material produzido por Fayol e dos estudos realizados por pesquisadores dessa temática 

específica, notadamente os textos dos denominados “novos fayolistas”, os quais, tendo 

realizado suas pesquisas a partir da década de 1980, apresentam muitas dimensões do 

teórico, do profissional e do indivíduo Henri Fayol ainda pouco divulgadas.  

Como visto, essa nova fase de pesquisas sobre Fayol teve início com Breeze (1980) 

que, em sua pesquisa de mestrado, realizou um levantamento bibliográfico da produção de 

Fayol, atualizando levantamento anterior realizado por Arthur Bedeian, em 1979. Breeze 

(1980) identificou dois novos textos oriundos de palestras ministradas por Fayol, que a ele 

poderiam ser atribuídas e que não constavam dos levantamentos até então realizados. A 

dificuldade de encontrar textos de Fayol e a suposição de que outros poderiam ainda existir 

foi destacada pelo autor: “investigações adicionais conduziram à identificação de 2 itens 

adicionais [...] que podem ser atribuídas a ele [Fayol], e deve existir mais aguardando para 

serem descobertos e listados por futuros pesquisadores que tenham acesso a materiais na 

França” (BREEZE, 1980, p. 34). 

Os trabalhos identificados como de autoria de Fayol incluem, além do AIG, uma 

coleção de artigos, conferências, textos e entrevistas. Breeze (1980) refere-se a um texto 

denominado L’exposé des principles généraux d’Administration, que estaria sendo mantido 

nos arquivos da família do autor, e que foi classificado como unpublished (não publicado). 

De fato, este vigoroso e abrangente texto, que resume de forma magistral o pensamento de 

Fayol, somente foi tornado público em 2002 (WREN, BEDEIAN e BREEZE, 2002), tendo 

sido traduzido para o inglês por Daniel Wren.  

O texto original, datilografado em francês, somente foi publicado em 2003, por 

Jean-Louis Peaucelle (2003)46. Estas novas e recentes descobertas não chegaram ainda, de 

forma generalizada, ao conhecimento dos estudantes e docentes em Administração, 

principalmente no Brasil. 

                                                 
45 TRUJILLO, F. A. Metodologia da ciência. 3. ed. Rio de Janeiro: Kennedy, 1974. 
46 PEAUCELLE, Jean-Louis. Henri Fayol, inventeur des outils de gestion. Paris, 2003. 
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O vigoroso pensamento estratégico de Fayol também tem sido objeto de recentes 

pesquisas acadêmicas, dentre elas, o seminal paper de Wren (2001), intitulado Henri Fayol 

as strategist: a nineteenth century corporate turnaround, assim como o Principles of 

management and competitive strategies: using Fayol to implement Porter, de autoria dos 

pesquisadores coreanos Jae Wook Yoo (Konkuk University) e Youngjun Choi (Seoul 

National University) e do norte-americano David J. Lemak (Washington State University) 

(YOO, LEMAK e CHOI, 2006). Demonstra-se, assim, de forma bem fragmentada, como é 

próprio dos estudos administrativos, o recente interesse despertado em pesquisadores, de 

diversas partes do mundo, sobre os trabalhos e a contribuição de Fayol para o 

desenvolvimento da Administração. 

A necessária contextualização, de forma a situar o grau de conhecimento 

administrativo que poderia se esperar de um administrador do início do século XX, é 

apresentada através da análise do estágio evolutivo da teoria de Fayol em relação àqueles 

estágios identificados por Ansoff e McDonnell (2009) e por Morgan (2007), os quais 

descrevem, e situam historicamente, o processo evolutivo da ciência da Administração. 

Partindo-se do já investigado e publicado pelos principais pesquisadores do tema, 

este estudo enfoca o pensamento estratégico de Fayol, explorando habilidades como  

executivo. Também, este estudo procura relacionar sua doutrina com o desenvolvimento de 

novas estratégias e estruturas organizacionais implementadas nos Estados Unidos no início 

do século XX. Para tanto, e a partir das publicações disponíveís, realiza-se um estudo 

comparativo dos eventos descritos por Chandler (1990), notadamente, daqueles referentes 

às mudanças organizacionais efetivadas na Du Pont. 

A dimensão pessoal de Fayol também é explorada neste estudo, trazendo ao leitor 

um perfil do indivíduo, o contexto histórico em que viveu e as possíveis influências, em 

sua formação, do pensamento científico dominante na época. 

Passados mais de 80 anos de sua morte, Henri Fayol permanece, para a maioria dos 

estudiosos em Administração, da mesma forma como Reid (1995, p. 65) definiu a 

percepção dos leitores norte-americanos sobre seus trabalhos: “um sujeito misterioso, cujo 

trabalho mais importante é escrito em uma língua misteriosa, requerendo não apenas 

tradução, mas uma interpretação Talmúdica de seus termos chave, de forma a preservar a 

universalidade de sua mensagem”. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 “Como ciência social, a disciplina da Administração é inevitavelmente histórica”, 

afirma Manicas47 (1987 apud Bedeian, 1998, p. 4). Desta forma, o completo entendimento 

da administração de empresas em seu sentido mais amplo, e a utilização de conceitos 

básicos de pesquisa para testar hipóteses substantivas são simultaneamente correntes e 

históricas. O conhecimento administrativo não caminha em uma linha direta do passado 

para o presente. Ao contrário “arranjos anteriores – instituições, papéis, formas culturais – 

não são simplesmente superados, mas transformados e recombinados para produzir o 

presente. [...] O passado existe em uma relação recíproca com o presente” (BEDEIAN, 

1998, p. 4). É por desconsiderar essa interligação de natureza causal entre passado e 

presente, que, segundo o autor, os estudantes de Administração têm sido vítimas do erro de 

historiadores que fazem julgamentos abstraindo o contexto histórico, sem considerar as 

características e particularidades do período em que as idéias foram desenvolvidas. 

 Defendendo este mesmo ponto de vista, Wren, Bedeian e Breeze (2002, p. 906) 

demonstram vários precedentes de que a descoberta, a tradução ou a reimpressão de 

escritos antigos trouxeram conhecimentos para o presente, auxiliando-nos na aquisição “de 

um mais completo entendimento de nossa própria herança intelectual, uma vez que ela foi 

elaborada pelas experiências, reflexões e estudos daqueles que vieram antes de nós”. 

 Nos últimos anos, alguns pesquisadores da ciência da Administração investigaram 

o conteúdo de textos antigos, focando seus estudos no aprofundamento das contribuições 

científicas de Henri Fayol, e descobriram novas facetas do teórico, reposicionando-o na 

história administrativa. Tais estudos vieram a identificar em Fayol “uma figura muito mais 

complexa e multidimensional do que o estereótipo convencional” (PARKER e RITSON, 

2005, p. 175), um teórico que “continua erroneamente classificado como um ‘taylorista 

europeu’, que tem pouco a oferecer à prática contemporânea da Administração” (PARKER 

e RITSON, 2005a, p. 1335), pois desenvolveu os fundamentos de uma teoria 

administrativa “que tem influenciado os negócios e a administração pública por quase um 

século” (WREN, BEDEIAN e BREEZE, 2002, p. 917). 

 Tais estudos vieram a descobrir a efetividade do pensamento de Fayol como um 

administrador estrategista que, pelos procedimentos que criou e colocou em prática no 

início do século XX, já transitava em direção à Escola de Relações Humanas e à Teoria 

                                                 
47 MANICAS, P. T. A history and philosophy of the social sciences. Blackwell: Oxford, 1987, p. 274. 



102 
 

Contingencial, somente mais tarde desenvolvida. Muitos fatores, entretanto, contribuíram 

para que Fayol não tenha sido amplamente compreendido e reconhecido na totalidade da 

dimensão de sua contribuição científica. A compreensão dos motivos para esse aparente 

desconhecimento requer uma análise de sua trajetória dentro do contexto histórico (sócio-

político-econômico-cultural) em que viveu e trabalhou. Cada novo estudo, cada nova 

reflexão, cada análise dos textos produzidos pelo teórico, e sobre ele, vão permitir que, nas 

palavras de Breeze (1985, p. 52), “mais algumas poucas peças [desse] quebra-cabeça 

histórico possam ser colocadas em seus lugares corretos”. 

 Considerando que tal tarefa constitui o objeto deste estudo, necessário se faz um 

confronto direto das informações disponibilizadas, até aqui, pelos estudiosos de Fayol, com 

o teor dos registros de seu trabalho pela maioria dos teóricos da Administração moderna 

que, relegam a um segundo plano a sua contribuição científica, pela simples razão de 

ignorarem sua real dimensão e, consequentemente, seu real valor científico no processo 

evolutivo da ciência da Administração. 

 
 

7.1 Evidências encontradas na biografia do homem e do profissional Henri Fayol 

 
  

 Peaucelle (2002) elenca o que denomina “os combates de Henri Fayol”, já que sua 

existência foi marcada por conflitos e lutas pessoais. Embora evite falar de conflitos nos 

apontamentos de sua doutrina, é sabido que, durante sua vida, Fayol vivenciou combates 

intensos, ganhando alguns e perdendo outros. Como dirigente empresarial, luta contra os 

sindicatos operários e contra os acionistas que pretendem liquidar a companhia. Executivo 

contratado para tirar a Fourchambault de sua paralisia crítica, declínio e falta de 

gerenciamento, diante de um Conselho que não tinha ainda atribuições claramente 

definidas, Fayol luta para que fiquem separadas e bem definidas as responsabilidades do 

diretor-geral, ou seja, a condução dos negócios e da estratégia, das responsabilidades do 

Conselho, estas, relacionadas ao planejamento global e supervisão do diretor-geral. 

Também, para evitar que interesses pessoais prejudiquem sua atuação como dirigente, 

Fayol não adquire ações da empresa. Nos dias de hoje, isto é coerente com um dos 

postulados importantes das boas práticas de governança corporativa. 

 Às lutas profissionais somam-se os conflitos familiares. Fayol era um chefe de 

família respeitado, como convinha à sua época. No entanto, as relações familiares estavam 

longe de serem simples. A esse cenário, soma-se a I Guerra Mundial que, além de todos os 
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danosos efeitos humanos e econômicos, vem fortalecer a hegemonia do pensamento anglo-

saxão que, sem dúvida, atuou como fator inibidor da aceitação e valorização de sua 

doutrina administrativa pelos próprios franceses, incluindo-se, nesse grupo, seu próprio 

filho – o administrador Henri Joseph Fayol, pós-graduado nos Estados Unidos pela escola 

taylorista, o que contribuiu para agravar o conflito entre pai e filho, um dos adeptos e 

divulgadores da doutrina de Taylor na França. 

  
 

7.2 Evidências encontradas na biografia do teórico Henri Fayol 

  
  

 Fayol inicia sua teoria combatendo a natureza (o fogo nas minas), objeto de seus 

primeiros estudos científicos, que culminariam, anos depois, na edição de sua obra 

considerada a mais importante – Administration Industrielle et Général - AIG, por ter sido, 

até os anos 2000, junto com alguns outros textos publicados, a única obra editada e 

devidamente divulgada no meio científico e acadêmico. Esses textos mais esclarecedores 

do seu pensamento, incluindo-se a terceira parte do AIG, só foram tornados públicos 

recentemente, quando já se havia fixado um perfil totalmente equivocado de sua 

contribuição científica. Como atesta Silva, em 1987: 
 
Em verdade, o mundo ocidental tem sido moroso em descobrir Fayol e auferir, da 
observância de sua doutrina, as vantagens seguras que decorrem dela, quando 
ensinada nas escolas e adotada na vida das repartições públicas e empresas 
particulares. 
 

Fayol merece mais apreço intelectual do que tem recebido até agora (SILVA, 
1987, p. 133). 

  

 Considerando o já exposto nesta pesquisa, o advento da Primeira Guerra Mundial 

contribuiu para a expansão e afirmação mundial das teorias de Taylor, a partir de 1918. 

Segundo Silva (1987, p. 55): “Poucos países terão ficado imunes ao influxo do 

taylorismo”. Pode-se, pois, atribuir à hegemonia do pensamento anglo-saxão na literatura 

científica e de negócios a razão do “fracasso” do AIG, quando de sua publicação original. 

Silva (1987, p. 132) explica: “Fayol, que não conseguiu ser nem profeta menor em sua 

própria terra, repercutiu muito menos intensamente no estrangeiro”. Assim, “posta de lado 

a influência evidente das idéias de Taylor, a das de Fayol fora da França é quase nula”. 

Como registra o autor: 
 
 

No Brasil, por exemplo, país que, até o advento da Segunda Guerra Mundial, era 
uma espécie de colônia intelectual da França, pois da França recebia as idéias, a 
moda, a literatura etc., o fayolismo jamais conseguiu deitar raízes. Tem sido 
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apenas objeto de discussões superficiais. Com efeito, não se pode apontar, neste 
país, um reflexo da doutrina de Fayol em qualquer setor da administração pública 
ou particular, federal ou municipal (SILVA, p. 132-133). 

  

 Reid (1995) explica que para entender e apreciar completamente um texto é 

necessário compreender a história de sua concepção e, em segundo lugar, a história de sua 

recepção, permitindo que seja possível sua leitura em uma terceira dimensão. Neste 

sentido, observa-se que, enquanto os arquivos de Fayol, que ele fez questão de preservar, 

demonstram que ele teve grandes embates com o Conselho de Administração da 

Comambault, não existem traços desses conflitos em seus textos. Reid (1995, p. 64) 

complementa, afirmando que “a falha de Fayol em lidar com o grande impedimento para a 

implementação de suas idéias, em sua própria carreira, pode ter obscurecido, para alguns 

de seus seguidores, a natureza da oposição que ele enfrentava”. 

 Mas o grande ponto de partida negativo foi o fato do AIG ser praticamente 

ignorado pelos franceses: 
 

Os estudiosos imparciais não tardam a chegar à conclusão de que Taylor foi maior 
que Fayol, mais completo, mais dinâmico, mais original, mais revolucionário, mais 
dotado de poder de vontade. Mas os franceses, certamente festejando Taylor, por 
um lado, e ignorando Fayol, por outro, têm contribuído mais do que qualquer outro 
povo para destacar o desnível existente entre os criadores da administração 
científica. [...] 
 
 

Não é de se admirar, pois, que Fayol haja permanecido na França como estrela de 
quarta grandeza, cuja obra poderia ser descrita por aquela sátira de Bernard Shaw, 
ao referir-se a um poeta de vôo rasteiro: small cough of a minor poet (SILVA, 
1987, p. 130) [...] 
 

Em nenhuma época, durante a sua vida e depois de sua morte, o fayolismo 
conseguiu da elite francesa mais do que um reduzido e discreto apreço. [...] Le 
Chatelier ignorou sistematicamente Fayol [...] a intenção de ignorar Fayol é firme 
e até ostensiva em outros autores franceses (SILVA, 1987, p. 130-131).  

 

 Reid (1995, p. 64) complementa este parecer, afirmando que “especialistas de 

administração franceses atribuem a indiferença de seus compatriotas a um sinal de que 

alguma coisa falta na teoria francesa de negócios, em comparação com aquela oriunda dos 

Estados Unidos”. 

 Por outro lado, tal reação contrasta com a dos teóricos de outros países, uma vez 

que a divulgação do AIG foi apoiada pelo americano Luther Gulick e pelo inglês Lyndall 

Urwick, este, um admirador confesso da lucidez e do caráter inovador do pensamento de 

Fayol, e da clareza de expressão das suas idéias. Foi a partir do AIG, que Gulick e Urwick 

deram início aos princípios que conduziram ao gerenciamento em todos os tipos de 
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organização. Wren48 (1994 apud Reid, 1995, p. 66) afirma que “isto pode ser uma 

coincidência histórica, mas a moderna era de pensamento administrativo, em planos de 

ação e estratégia, surge logo após a tradução, de 1949, de Administração Geral e 

Industrial”, fato que, inegavelmente, evidencia uma contribuição mais significativa das 

teorias de Fayol para a evolução da ciência administrativa do que se pregava até então. 

 Tal evidência, porém, ainda é desconsiderada. Parker e Ritson (2005) destacam que 

os atuais estudantes de Administração são levados a crer que Fayol teve pouca relevância 

para o gerenciamento contemporâneo das organizações, sendo retratado como  

 
um inflexível e autoritário generalista [...] [enquanto] a Escola de Relações 
Humanas é frequentemente citada como uma reação natural ao autoritarismo 
advogado por teóricos como Fayol. Mais ainda, o advento da teoria contingencial é 
também comumente citado como uma reação à inflexibilidade de Fayol e Taylor 
(PARKER e RITSON, 2005, p. 178). 

  
 

7.3 Contribuições científicas evidenciadas nos textos de Fayol tornados públicos 

por Wren, Bedeian e Breeze (2002) e Peaucelle (2003) 
 

  

 Contrariando esse perfil estereotipado do teórico Henri Fayol ainda predominante 

no mundo acadêmico do século XXI, pesquisadores contemporâneos que examinaram 

Fayol em profundidade, encontraram um teórico, executivo, administrador e educador de 

visão ampla e à frente de seu tempo. Assim, a sua real dimensão como teórico e 

administrador estratégico é relativamente desconhecida dos estudiosos e executivos da 

atualidade, uma vez que seus estudos, propagados por Wren, Bedeian e Breeze (2002) e 

por Paucelle (2003), ainda não ecoaram proporcionalmente ao desconhecimento que cerca 

a obra de Fayol em sua totalidade. 

 Sabe-se, entretanto, que os textos de Fayol, até então inéditos: (1) a terceira parte 

do AIG – Administration Industrielle et Générale 3 � partie: observations et expériences 

personnelles (Fayol, 2003, p. 89-148),  publicada por Jean-Louis Peaucelle (2003) em sua 

obra Henri Fayol: inventeur des outils de gestion; (2) o discurso intitulado L’exposé des 

principles généraux d’Administration, um resumo magistral do pensamento de Fayol 

tornado público por Wren, Bedeian e Breeze (2002); e (3) as profícuas anotações de Fayol, 

arquivadas no Centre d’Histoire de l’Europe du 20e  siècle (Fondation des Sciences 

Politiques) em Paris, e também estudadas e publicadas por Peaucelle (2003), que se 

constituem em novas descobertas, vieram a ampliar o leque de conhecimento sobre Fayol, 

                                                 
48 WREN, Daniel A. The evolution of management thought. 4. ed. New York: Wiley, 1994, p. 421. 
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possibilitando o surgimento de novos estudos que revelam as raízes do planejamento 

estratégico em sua doutrina: 
 

Fayol empregou estratégias que incluíram o fechamento de várias plantas 
industriais deficitárias, a aquisição de outras plantas de valor para sua organização, 
o descobrimento de novas fontes de suprimento de carvão e de minério de ferro e o 
emprego de habilidades técnicas para aumentar a produtividade (PARKER e 
RITSON, 2005, p. 180).  

  

 Desta forma, o sucesso do grupo empresarial – Commentry-Fourchambault-

Decazeville – sob seu comando administrativo após entrar em estado de falência, pode ser 

atribuído a uma combinação de fatores como as condições, à época, da indústria francesa 

de mineração e aço, mas, acima de tudo, deve ser atribuída às estratégias desenvolvidas por 

Fayol baseadas em desenvolvimento tecnológico e gerenciamento financeiro. Apesar disso, 

“Fayol tem sido largamente desconhecido por autores contemporâneos de planejamento e 

gerenciamento estratégico. [Somente] quando a estrutura organizacional como suporte de 

estratégia é discutida, Fayol ocasionalmente merece menção” (PARKER e RITSON, 2005, 

p. 180). 

Segundo os pesquisadores, uma exceção entre os autores de planejamento 

estratégico é Mintzberg (1994)49, que traçou um histórico e uma crítica positiva a esta 

ferramenta gerencial, argumentando que Fayol 

 
entendeu a amplitude do planejamento, em seu argumento que gerenciar significa 
olhar à frente e que, se planejamento não é a totalidade da Administração, 
certamente é dela uma parte essencial. Mintzberg classifica Fayol como um dos 
primeiros proponentes do planejamento (PARKER e RITSON, 2005, p. 180). 

  

 Com relação ao posicionamento de Fayol próximo àquele preconizado pela Escola 

de Relações Humanas, Parker e Ritson (2005) referenciam a obra AIG, para afirmar que 

nada ilustra melhor a capacidade de Fayol em antecipar temas-chave que somente mais 

tarde emergiriam, como sua crença na necessidade de se fomentar o que denomina de 

Esprit de Corps, assim retratato pelo próprio teórico:  

 
A harmonia e a união do pessoal de uma empresa são grande fonte de vitalidade 
para ela. É necessário, pois, realizar esforços para estabelecê-la. [...] Não é 
necessário nenhum mérito para fomentar a divisão entre subordinados; está ao 
alcance de qualquer um. Ao contrário, é preciso verdadeiro talento para coordenar 
os esforços, estimular o zelo, utilizar a faculdade de todos e recompensar o mérito 
de cada um, sem despertar suscetibilidades ciumentas e sem perturbar a harmonia 
das relações entre o pessoal (FAYOL, 1994, p. 62-63). 

                                                 
49 Mintzberg, H. The rise and fall of strategic planning. Nova York: Prentice Hall, 1994. 
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 Outra evidência téorica da expansiva contribuição de Fayol no contexto evolutivo 

da ciência da Administração é citada por Parker e Ritson (2005, p. 184), que concluem que 

Fayol deve ser também considerado o pioneiro da Escola de Relações Humanas, por ter 

criado seus fundamentos. Sua preocupação com a qualidade das interações pessoais, seus 

interesses amplos e holisticamente definidos, como o bem-estar dos empregados, “são 

pontos significativos que o separam da agenda taylorista de administração científica, com a 

qual o seu nome é usualmente associado”. 

 Exemplo do rompimento dessa associação pode ser encontrado em Morgan (2007, 

p. 45) que, ao descrever os estudos pioneiros da Escola de Relações Humanas, conduzidos 

por Elton Mayo na fábrica da Hawthorne da empresa Western Electric Company, em 

Chicago, afirma que “à medida que a pesquisa progrediu, todavia, abandonaram esta 

estreita perspectiva taylorista para focalizar muitos outros aspectos da situação de trabalho, 

incluindo atitudes, preocupações dos empregados e fatores do ambiente social fora do 

trabalho”, o que, sem dúvida, corresponde às teorias de Fayol.  

 De fato, a leitura dos trabalhos de Fayol pode conduzir a interpretações opostas. Por 

exemplo: ao comentar passagens de AIG como esta: “um chefe que sabe induzir seu 

pessoal ao espírito de iniciativa é infinitamente superior a outro que não o sabe” (FAYOL, 

1994, p. 62), Parker e Ritson (2005) reforçam que, para Fayol, o gerente ideal é aquele que 

garante a efetividade operacional, o processo decisório, o estabelecimento de objetivos e o 

processo de planejamento através da utilização de sua autoridade quando necessária, ao 

mesmo tempo em que mantém a capacidade de motivar seus subordinados, incentivando 

sua iniciativa. Portanto, apesar de enfatizar a importância do exercício da chefia, Fayol dá 

ênfase à valorização, pelos gerentes, da pessoa do trabalhador.  

 Esta é uma característica de muitas práticas contemporâneas como Management by 

Objectives (Administração por Objetivos) e Total Quality Management (Gerenciamento da 

Qualidade Total), as quais encorajam a ampla participação dos empregados em todo o 

processo de estabelecimento de metas e de planejamento. Também Parker e Ritson (2005a, 

p. 1349) enfatizam essas diferentes interpretações, afirmando que a leitura de AIG “revela 

um Fayol que é muito diferente desse estereótipo universal de pseudotaylorista”. 

 Parker e Ritson (2005) enfatizam também que as teorias de Fayol anteciparam os 

fundamentos da Teoria de Sistemas e da Teoria Contingencial, que foram desenvolvidas 

décadas depois. Os autores recorrem a Robbins et al (2003) 50 para lembrar que, na década 

                                                 
50 Robbins, S.P.; R. Bergmen; I. Stagg; M. Coulter. Foundations of management. Frenchs Forrest: Prentice 
Hall, 2003. 
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de 1960, surgiu a Teoria de Sistemas, que se utilizou de metáforas biológicas (inauguradas 

por Fayol) para enfatizar a importância da interdependência das atividades internas da 

organização e aquelas ao redor dela, e entre ela e o ambiente externo. Também, na mesma 

época, teóricos contingenciais defenderam um enfoque mais flexível, que considerasse 

variáveis situacionais que substituíssem os princípios simplistas introduzidos pelos 

primeiros teóricos da Administração, Fayol incluído, o que significa incoerência histórica. 

Assim, essas duas teorias (de Sistemas e Contingencial) “procuraram integrar os enfoques 

anteriores de gerenciamento, através da reconciliação das reconhecidas tensões entre o 

enfoque clássico e o enfoque gerencial da Escola de Relações Humanas” (PARKER e 

RITSON, 2005, p. 184). 

 Contrariando esta recorrente perspectiva, Parker e Ritson (2005), por outro lado, 

reforçam a crença de que Fayol expressava suas idéias em uma linguagem que evoca os 

teóricos de sistemas e, que AIG é prova da predileção dele por metáforas biológicas: 

 
Administração Industrial e Geral não apenas introduziu linguagem e temas que 
viriam a dominar o enfoque da teoria de sistemas, mas também apresentou uma 
saudável consideração sobre a importância das variáveis contingenciais e 
situacionais para as boas condições de gerenciamento de uma organização 
(PARKER e RITSON, 2005, p. 184). 

  

 Por sua vez, a perspectiva orgânica e contingencial de Fayol influenciou seu 

enfoque de planejamento, fundamentado na defesa das necessidades de mudanças de 

planos de acordo com as mudanças no ambiente. Sua orientação para o longo prazo, 

mudanças do ambiente externo, análise dos impactos das mudanças no horizonte de tempo, 

e ainda, estimativas e ações para adaptar-se ao imprevisto, tudo isto o torna um gerente 

contemporâneo. Nas palavras de Parker e Ritson (2005, p. 185-186), Fayol enunciou “um 

enfoque particularmente contingencial e estratégico para o planejamento organizacional 

[...] um enfoque para planejar que considera as turbulências ambientais [...], e incorpora 

estratégias flexíveis e antecipatórias para lidar com as incertezas do ambiente”. 

 Ao defender a necessidade de planejamento, Fayol ensina que o mesmo protege a 

empresa “contra os desvios de direção, a princípio insensíveis, que acabariam por afastá-la 

de seu objetivo” (FAYOL, 1994, p. 74). Parker e Ritson (2005, p. 186), ao comentar esta 

passagem de AIG, interpretam-na como uma demonstração da preocupação do teórico em 

acertar a estratégia através do “monitoramento de variáveis ambientais chave, de 

atualizações regulares dos planos em resposta às mudanças ambientais e da adaptação aos 

distúrbios ambientais pela incorporação de ações responsivas e dentro do plano de ação”. 
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Desta forma, a visão estratégica de Fayol considerava modificações nos planos, para 

possibilitar que a organização caminhasse no sentido de atingir seus objetivos de longo 

prazo. 

 Apesar da contemporaneidade de seu pensamento, Fayol continua mal 

compreendido por teóricos gerenciais, estudantes e administradores, os quais “continuam a 

considerar Fayol uma figura antiquada e fora de moda, que tem pouca relevância para falar 

sobre a vida organizacional contemporânea” (PARKER e RITSON, 2005a, p. 1351). 

Entretanto, Fayol desenvolveu teorias fortemente orientadas para a prática gerencial, 

escritas em uma linguagem gerencial, aberta a interpretações e adaptações e focadas na 

facilidade de implementação, sendo que, conforme destaca Reid (1995, p. 68) “a maioria 

dos princípios de Administração hoje em uso derivam do trabalho de Henri Fayol”. 

 No entanto, a despeito de tantas evidências científicas, autores e gerentes 

contemporâneos ainda classsificam os estudos de Fayol de forma simplista. Muitos dos 

modernos teóricos tendem a apresentar idéias empacotadas, concisas e em linguagem de 

fácil leitura, focados apenas na facilidade e rapidez da implementação de soluções para os 

problemas práticos da atualidade (PARKER e RITSON, 2005). Para os autores: 
 
Ao despachar Fayol para a lixeira da história, os discípulos da Administração 
tornam-se vulneráveis a sucessivas gerações de gurus do gerenciamento, alguns 
dos quais parecem apenas re-empacotar princípios, inicialmente advogados por 
Fayol, em uma série transtornada de modismos (PARKER e RITSON, 2005a, p. 
1351). 

  

 Além disso, segundo Parker e Ritson (2005), muitos gerentes ainda interpretam os 

escritos e a argumentação de estudiosos de peso como Fayol através de uma visão 

estereotipada. Isto tem contribuído para perpetuar a percepção da realidade divorciada do 

real mérito do feito científico de Fayol, produzindo interpretações de suas características 

pessoais e de seus valores e crenças de forma pouco acurada, distorcida e disfuncional. 

Para os autores: 

Representações e reinterpretações estereotipadas de escritos e discursos de gurus 
da Administração como Fayol e Follet, não apenas carregam uma pesada carga de 
classificação errônea e de interpretação equivocada, bem como propagam 
incorreções e distorções que podem sobreviver por longos períodos de tempo 
(PARKER e RITSON, 2005a, p. 1338). 

  

 Parker e Ritson (2005; 2005a) advogam que Fayol deveria ter reabilitado seu 

merecido status de pensador e filósofo gerencial contemporâneo. “Revisitar gurus 

históricos e suas teorias, oferece a perspectiva de reescrever, pelo menos em algum grau, a 

história do desenvolvimento do pensamento na disciplina da Administração” (PARKER e 
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RITSON, 2005a, p. 1352-1353). E o que se constatou nessa revisita às teorias de Fayol, é 

que elas conformam, com fundamentos inovadores, as bases da história do pensamento 

administrativo. 

 Outra evidência do caráter inovador desses fundamentos é o desenvolvimento, pelo 

educador Fayol, do que hoje se denomina “educação continuada”. Tal iniciativa veio do 

reconhecimento da variedade de necessidades e de demandas das pessoas, da valorização 

das relações interpessoais e de outros conceitos que depois seriam desenvolvidos pela 

Escola de Relações Humanas. Preocupado em contar com profissionais que pudessem dar 

continuidade ao seu trabalho, ou seja, com o hoje denominado processo de sucessão, Fayol 

recrutou para posições de comando jovens engenheiros formados na L’École des Mines de 

Saint-Étienne, onde ele próprio tinha estudado, procurando perpetuar, através de um 

trabalho pioneiro na área da Administração, a influência do treinamento que ele tinha 

recebido (PARKER e RITSON, 2005).  

 A sensibilidade de Fayol em relação ao desenvolvimento humano é, também, 

evidenciada no seu reconhecimento de que a motivação dos empregados ultrapassaria a 

mera necessidade de remuneração financeira, usando uma linguagem que, de alguma 

forma, anteciparia a hierarquia de necessidades estabelecida por Maslow51: “Pouco importa 

que o salário seja constituído unicamente de numerário ou que compreenda diversos 

complementos, tais como calefação, iluminação, moradia, víveres, desde que o agente 

esteja satisfeito” (FAYOL, 1994, p. 55; PARKER e RITSON, 2005, p. 183).  

 Diante de todas essas evidências, observa-se que, apesar da importância da 

contribuição científica de Henri Fayol se estender por todas as áreas da moderna 

Administração, o seu papel de inovador da ciência administrativa ainda não foi totalmente 

percebido e reconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 A cadeia de necessidades desenvolvidas por Abraham Maslow (1908-1970), psicólogo norte-americano, a 
partir de pesquisas realizadas nos anos 1940-1950, classificou as necessidades humanas como fisiológicas, de 
segurança, sociais, relacionadas à autoestima e autorrealização (MORGAN, 2007, p. 47). 
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8 CONCLUSÃO 
 

 

 Este estudo procurou identificar as contribuições de Henri Fayol para o 

desenvolvimento de estratégias organizacionais. Apesar de ser considerado um dos 

teóricos mais importantes do pensamento administrativo, Fayol é surpreendentemente 

pouco estudado e, até mesmo, pouco conhecido em sua dimensão humana e científica. A 

reconstrução do perfil do mestre, cuja imagem, embaçada por estereótipos do 

funcionalismo, é frequentemente apresentada aos estudantes de Administração de forma 

equivocada, pois empobrecida no seu real valor, fez-se necessária, até mesmo para que seja 

possível compreender, de forma mais abrangente e profunda, a própria história da evolução 

do conhecimento na Ciência da Administração. 

 E como demonstrado, a Ciência da Administração, por seu turno, evoluiu de forma 

fragmentada e dispersa, provocada por requerimentos de estruturação organizacional 

advindos da Revolução Industrial do final do século XIX, o que fez com que a 

administração de organizações fosse se consolidando ao longo dos últimos 150 anos, 

deixando de ser a matéria empírica dos empreendedores pioneiros para se transformar em 

profissão. Amparada nos fundamentos funcionais da Sociologia, ciência que 

historicamente a antecede, a Administração tornou-se autônoma enquanto objeto de estudo 

e prática. De outro lado, subordinada aos ditames do ambiente econômico e político, a 

prática administrativa procurou lograr êxito como suporte invisível do processo de 

industrialização, adicionando aos tradicionais meios de produção tangíveis, capital e 

trabalho, o componente tecnológico do conhecimento. 

 Tem-se, pois, que a evolução do conhecimento em Administração fluiu de forma 

constante, ainda que não uniforme, agregando, a cada etapa de seu processo de 

crescimento, as experiências adquiridas por seus agentes na lida com a geração de riquezas 

e com as particularidades do indivíduo. Inicialmente focado nos processos mecânicos da 

produção industrial, onde esses conhecimentos contribuíram para estabelecer diretrizes 

visando a organização do trabalho, bem como para o desenvolvimento de métricas que 

pudessem auxiliar na avaliação e monitoramento de seu desempenho, rapidamente eles 

evoluíram para um estágio superior, com foco nas peculiaridades das relações humanas e 

na observação de características das leis naturais. 

 Esse estágio superior de evolução de conhecimento é alcançado com o 

desenvolvimento de posturas antecipatórias de gestão, que viriam a se contrapor ao 

posicionamento estático e meramente reativo que, até então, caracterizava a condução dos 
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negócios e a administração das organizações. Este novo posicionamento agregaria, não 

somente os conhecimentos acumulados para a avaliação dos impactos do ambiente na 

organização, mas também aqueles necessários para influir no contexto do próprio 

ambiente. A construção de ações e de ferramentais de gestão necessárias para lidar com um 

ambiente cada vez mais hostil e imponderável foi também o suporte para desenvolvimento 

dos conhecimentos relacionados às estratégias organizacionais. 

 Foi nesse contexto histórico, situado entre a última década do século XIX  e as duas 

primeiras décadas do século XX, que se deram as intervenções científicas dos teóricos 

Frederick W. Taylor e Jules Henri Fayol no desenvolvimento evolutivo da Ciência da 

Administração, por meio da inserção de conceitos que viriam a nortear, desde então, a 

gestão das organizações que, como visto, resultaram no surgimento das denominadas 

Escolas Científica e Clássica em Administração. Entretanto, vários fatores contribuíram 

para o relativo ofuscamento de Fayol quando comparado historicamente a Taylor. 

Primeiro, Fayol escreveu e publicou em francês, deixando de atingir um grande público 

acadêmico e de negócios de origem anglo-saxônica, enquanto Taylor, além de publicar em 

inglês, contou com divulgadores de suas teorias na Europa, inclusive na França. Segundo, 

Fayol viria a publicar sua principal obra, o AIG, em 1916, quando já contava com 75 anos 

de idade e no auge da I Guerra Mundial, momento em que as atenções estavam voltadas 

para o conflito. Após a guerra, fortalece-se a hegemonia norte-americana nas ciências e nos 

negócios, fator que contribuiu para o relativo obscurantismo da doutrina fayolista, 

inclusive na França. Mas, pelo fato de terem lidado com a Ciência da Administração e por 

terem sido contemporâneos, a literatura em Administração os menciona frequentemente 

juntos, como se fossem semelhantes, a despeito da grande distância conceitual que os 

separa.          

 Como demonstrado neste estudo, os dois teóricos são equivocadamente 

equiparados no nível de suas contribuições para a evolução do conhecimento 

administrativo. O que escapou ao entendimento dos estudiosos da Administração é que, se 

por um lado, o norte-americano Taylor preocupou-se com o “chão-de-fábrica”, e em 

produzir o ferramental teórico que pudesse sustentar, a partir do estabelecimento de 

técnicas, regras e procedimentos, o expressivo crescimento da produção industrial, por 

outro lado, o francês Henri Fayol foi mais além, ao apresentar uma visão mais orgânica e 

holística do processo administrativo, pois centrada no homem, na avaliação do ambiente e 

no desenvolvimento de conceitos que pudessem ser reelaborados para aplicação nas várias 

circunstâncias da vida organizacional.  
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 O estudo das causas desse equívoco levou ao esclarecimento de que os conceitos 

desenvolvidos por Taylor, por serem perfeitamente casados com as percepções e 

necessidades do meio empresarial da época, rapidamente ganharam o mundo, difusão esta 

que também contou, subsequentemente, com o apoio do crescente domínio anglo-saxão na 

literatura científica e de negócios. O trabalho de Fayol, ao contrário, somente teve ampla 

divulgação a partir de sua tradução, mais conhecida, para o idioma inglês, mais de 30 anos 

após sua publicação original. Naquela época, teve também que competir com a atenção 

dada a supostas “novas” teorias no campo da Administração, que então ganhavam 

destaque. 

 Outro ponto esclarecido neste estudo, é que, apesar de contemporâneos e da 

oportunidade que tiveram de se encontrar em evento científico em Paris, esses dois 

pioneiros da Administração não se conheceram pessoalmente. Fayol, como visto, depois de 

ler Taylor, combateu o taylorismo, muito embora valorizando alguns de seus aspectos 

doutrinários, que, no seu entendimento, mereceram avaliação positiva. Sobre essa 

resistência à doutrina taylorista, considerando as diferentes direções de foco entre a linha 

teórica de Taylor e a de Fayol, aquela, centrada em fator interno (a produtividade do 

operário), e esta, centrada em fator externo (a relação empresa versus mercado), há que se 

avaliar como natural a reação de Fayol, haja vista estar, teoricamente, muito a frente de 

Taylor, tanto pela expansão de sua visão administrativa como pela profundidade de sua 

visão doutrinária. 

 Esta avaliação é possível não somente através de uma atenta releitura de AIG, mas 

também pela análise dos conceitos que seu autor desenvolveu e que só muito recentemente 

vieram a público, e que demonstram que Fayol lançou as bases conceituais da Escola de 

Relações Humanas e Contingencial. Este estudo identificou três gerações de fayolistas, 

estudiosos que se dedicaram a divulgar e analisar seus ensinamentos. A primeira 

compreende seus discípulos e seguidores diretos, produzindo seus trabalhos entre 1910 e 

1920; a segunda geração atuou subsequentemente, divulgando as idéias do fayolismo até a 

década de 1950; e a terceira, somente a partir dos anos 1980, quando surge uma nova leva 

de pesquisadores, denominados por este autor de “os novos fayolistas”, que viriam a 

trabalhar a partir da descoberta de novos textos de Fayol. De fato, escritos praticamente 

desconhecidos de Fayol, como a palestra feita em 1908, divulgada em 2002, e a Parte III 

de AIG, divulgada em 2003, expõem um pensador muito mais profundo e 

surpreendentemente avançado em relação à sua época, revelando que o teórico trabalhava e 

produzia sua doutrina dentro de uma perspectiva que considerava as variáveis ambientais, 
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a força construtiva das relações humanas, a necessidade da educação como fator de 

diferenciação e a adoção de uma postura administrativa eminentemente estratégica. 

 Os conceitos desenvolvidos por Fayol, como executivo e como teórico, e que 

emergem dos textos estudados, demonstram o nascedouro, no início do século XX, de 

práticas comuns na administração das organizações do século XXI, como a estrutura 

descentralizada, programas de educação continuada e de sucessão, a adoção de 

procedimentos denominados de benchmarking, o planejamento estruturado e com foco no 

longo prazo, a governança corporativa e a administração estratégica. 

 Conclui-se, pois, que apesar de Fayol já destacar, em 1908, alguns princípios de seu 

pensamento que demonstram sua forte percepção estratégica, os estudiosos da 

Administração somente reconhecem que estes conceitos teriam surgido a partir da década 

de 1960. Este estudo identificou que a evolução dos sistemas de administração e de 

planejamento empresarial evoluíram da denominada Gestão por Controle, implementada 

no início do século XX e vigorando até os anos 1930, quando foi substituída pela Gestão 

por Extrapolação, esta voltada a desenhar o futuro a partir dos acontecimentos do passado, 

e que foi suplantada a partir dos anos 1950 pela Gestão por Previsão, esta, uma semente do 

que viria a ser o Planejamento Estratégico. O que fica demonstrado é que Fayol empregava 

e dominava, nos primeiros anos do século XX, conceitos de planejamento que a literatura 

em Administração situa historicamente muitos anos depois.  

 Além disso, assumindo que o conhecimento em Administração é produto de um 

processo evolutivo, era de se esperar que a contribuição dos pioneiros, Fayol entre eles, 

fosse considerada nesse processo de construção do conhecimento. Mas, ao contrário, fica 

demonstrado que, em geral, os estudiosos da Ciência Administrativa não se reportam, por 

exemplo, à possível convergência do conhecimento administrativo, unindo partes dos 

continentes mais desenvolvidos – a América do Norte e a Europa Ocidental. De fato, o que 

se encontra com referência a essa época são relatos da evolução das teorias e processos 

administrativos autóctones, apesar das muitas similaridades que se possa observar entre as 

práticas adotadas num e noutro lugar. 

 A partir de relatos de cunho histórico, da construção de estruturas organizacionais 

em empresas norte-americanas no início do século XX, verifica-se uma crescente evolução 

destes conceitos, principalmente após 1918, final da I Guerra Mundial. Este período 

coincide com a época em que Fayol, tendo publicado seu livro AIG, dedica-se por inteiro à 

divulgação de sua doutrina, tendo inclusive criado em Paris um Centro de Estudos com 

este objetivo. Apesar da verificação, por estudos comparativos, de que muitos dos 
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conceitos implementados naquelas empresas nos Estados Unidos já haviam sido 

apresentados por Fayol, não foi possível concluir se estes conceitos foram exportados para 

a América, dentro da perspectiva de “natureza transatlântica” dos conhecimentos em 

Administração. O que se verifica é uma convergência destes princípios, principalmente a 

partir da segunda metade do século XX, período que coincide com a ampla divulgação de 

AIG em língua inglesa, ainda que carregada das tintas da visão anglo-saxônica, quando 

novas e “definitivas” teorias e processos surgiram para auxiliar as organizações em suas 

trajetórias.  

 O que se pode inferir, entretanto, é que mesmo que estes conceitos tivessem sido 

importados da Europa existiriam razões para que isto não fosse reconhecido, como o 

grande investimento efetuado pelos Estados Unidos para o estabelecimento do ensino de 

Administração, a forte influência do taylorismo nessas escolas e a dependência de grandes 

organizações empresariais em relação ao Governo, que, através do financiamento da I 

Guerra Mundial, foi um indutor da expansão de muitas dessas empresas.  Entretanto, como 

alguns autores sugerem, por trás dos modismos de inovação, muitas vezes, são encontradas 

as mesmas teorias, técnicas e procedimentos desenvolvidos pelos pioneiros, apenas re-

empacotados de forma distinta e com embalagem mais vistosa, o que somente demonstra e 

ratifica o valor dos  conceitos de Taylor e Fayol, com ênfase para este, que desenvolveu os 

fundamentos que possibilitaram o desenvolvimento de estratégias organizacionais. 

 Por outro lado, também se constata que, a despeito do desenvolvimento, da 

discussão e do estabelecimento de novos patamares no processo evolutivo da Ciência da 

Administração, tal conhecimento está praticamente restrito aos meios acadêmicos, 

faltando-lhe, pois, percorrer o caminho das escolas para as oficinas. Também é fato que 

essas teorias e práticas administrativas não são encontradas em grande parte das 

organizações, mesmo em muitas de médio e grande porte, levando à percepção de que, em 

pleno século XXI, ainda estamos em débito com os pioneiros da Administração, o que leva 

à conclusão de que ainda precisamos aprender e praticar teorias centenárias. Neste sentido, 

os ensinamentos de Fayol continuam atuais, contemporâneos, faltando-lhes apenas 

seguidores. 

 Este estudo não encerra, e não pretende encerrar, a discussão sobre as contribuições 

de Henri Fayol para a Ciência da Administração, notadamente quanto ao desenvolvimento 

de estratégias organizacionais. Ao contrário, pretende apenas abrir uma pequena fresta 

neste mundo ainda pouco conhecido, de forma a incentivar a realização de novas pesquisas 

sobre o tema, especialmente no Brasil. 
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