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Abordagens Organizacionais 
Características Clássica Humana Organizacional Burocrática Contemporânea 
Período 1856 a 1918 1920 a 1950 Década de 60 1864-1929  década de 

40 
80 até hoje 

Autores Taylor e Fayol Mayo, Lewin, 
MacGregor e Likert 
(Maslow, Herzberg, 
Barnard) 

Etzioni, Bertalanffy, 
Katz e Kahn, Drucker, 
Simon 

Weber (Merton, 
Selznick, Gouldner) 

Capra 

Origem Engenheiros Psicólogos socais, 
médicos psiquiatra. 

Sociólogo, Biólogo, 
economista, psicólogo 
organizacional, direito 
e filosofia 

Direito e sociologia 
organizacional 

Biologia 



Abordagens Organizacionais 
Características Clássica Humana Organizacional Burocrática Contemporânea 
Conceitos Racionalidade 

Eficiência 
Comando e controle 
Divisão das atividades 
de planejamento e 
execução  
Estudo dos tempos e 
movimentos 
Definição dos princípios 
da administração 
Definição das funções 
Definição dos elementos 
(PO3C) 
Deveres dos gerentes 

Racionalidade 
limitada. 
Dinâmica de grupo – 
em razão do grupo 
exercer influencia na 
organização. 
Interação Social e a 
produtividade 
Gestão participativa – 
teoria Y (X) 
Grupos informais- 
comunicação 
Necessidades 
socialmente adquirida 
Recompensa ligados 
ao ambiente e 
inerentes a tarefa  
Valorização do ser 
humano nas 
organizações 
Considera a influencia 
do comportamento nas 
organizações 
Consideram a 
influencia dos aspectos 
psicológicos, sociais e 
fisiológicos nas ações 
organizacionais. 

Teoria Geral dos 
Sistemas em 
contraposição ao 
modelo cartesiano 
(fragmentado) – 
interdependência  
entre as partes 
Isomorfismo 
Equifinalidade 
Sinergia 
Rede 
Sistemas complexos 
Planejamento 
estratégico 

Burocracia 
Separa propriedade da 
gestão 
Impessoalidade total 
(até mesmo das 
funções) 
Administração 
orientada por objetivos 

Visão 
Sistêmica/Holística 
Visão Ecológica 
condiserando o tempo 



Abordagens Organizacionais 
Características Clássica Humana Organizacional Burocrática Contemporânea 
Modelo de 
Sociedade 

Ciência como Panacéia 
Natureza é infidável 
Primeiro movimento 
sindical 
Demanda maior que 
oferta 

Crise de valores da 
teoria clássica (crise 
da racionalidade - 
razão mais emoção) 
Estabilidade relativa. 
Inicio dos movimentos 
sindicais. 

Turbulento Instável Muito Instável 

Modelo de 
Homem 

Homem 
Máquina/Operacional 
Prêmio por Produção 
Não há variáveis Psico-
sociais 
Individualista 

Ser complexo que não 
pode ser resumido a 
esquemas simples e 
mecânicos. 
Surge o homem 
psicológico dotado de 
emoção e portanto 
ilógico e irracional. 
Condicionado pelos 
sistemas sociais e 
necessidades, 
São diferentes entre si 
Homem administrativo 
que decide com base 
em informações 
Trabalho em equipe 
(grupo instrumento 
para o individuo) 
Homem autônomo 
 
 

Homem 
organizacional 
Homem parte da 
organização 
Valores do homem 
mesclados com os 
valores 
organizacionais. 
Colaboração 
Desejo permanente de 
realização  
Desejo permanente de 
desenvolvimento 
pessoal 
Carreira profissional 
Flexível 
Participativo 
Grupal 

Homem burocrata 
Previsível 
Padronizado 
Funcional 
Não dá espaço a 
criatividade e 
inovação 

Homem como 
particula atuante de 
todo o processo 
Um célula do ser 



Abordagens Organizacionais 
Características Clássica Humana Organizacional Burocrática Contemporânea 
Modelo 
Organizacional 

Sistema de controle 
rigoroso 
Poder hierárquico 
Autoritário (Cultura) 
Departamentalização de 
Funções 
Divisão do Trabalho: 
Especialista 
Decisão centralizada 

Visão mais ampla da 
organização por parte 
do trabalhador  
Ampliação do cargo –  
para dar valor ao 
trabalho 
Adaptação do homem 
ao trabalho 
Humanista e pré 
orgânica 
Não reconhecimento 
das condições 
econômicas, políticas 
da sociedade 
(ambiente externo, 
sistema fechado) 
Flexibidade, 
Aceitação da 
subjetividade, 
Descentralização e 
participação nas 
decisões 
Avaliação do 
desempenho. 
Tensão com visão não 
necessariamente 
negativa 
Comportamento 

Organização sistema 
complexo 
Sistemas abertos com 
fronteiras definidas 
Sistema Orgânico – 
org envelhecem 
Adaptabilidade 
Rede de 
relacionamento e de 
comunicação 
Harmonia entre o 
formal e informal 
Importância da 
informação como 
insumo organizacional 

Org como sistema 
fechado, sem 
interferência do 
ambiente externo 
Org racional, 
mecanicista e 
normativista 
Comunicação 
formalizada  
Rígida 
Org “deve” ser formal 
e formalizada 
Normatizada e 
regulamentada 
Divisão do trabalho 
Tipo ideal de estrutura 
e funcionamento 
Estrutura hierárquica 
Hegemonia da 
autoridade 
Meritocracia 
Disciplina 

Organização como 
sistema vivo 
Organização aberta, 
considerando o 
ambiente 



cooperativo 
Líder situiacional 
Organização informal 
Estrutura linha, staff e 
funcional 

 


