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Abordagem Neoclássica - Direção 

Princípios Gerais de Administração Aplicados à Direção 

  

1) Princípio da Unidade de Comando 

Também denominado de princípio da autoridade única ou 
comando único, foi consagrado por Fayol e pelos autores 
anatomistas. Esse princípio enfatiza que cada subordinado deve 
prestar contas a somente a um superior, evitando, desse modo, a 
divisão de lealdade, os problemas de prioridade e de ordens 
contraditórias. 
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2) Princípio da Delegação 

O processo de delegação compreende a designação de tarefas, a 
delegação de autoridade para a execução dessas tarefas e a 
exigência de responsabilidade para sua execução. A delegação de 
autoridade pode ser genérica ou específica, escrita ou oral, 
contudo, é essencial que seja acompanhada por uma designação 
de deveres ou de tarefas. 

  

Nota: A delegação de autoridade pode ser recuperada pelo 
outorgante, pois uma de suas características é o fato de que o 
possuidor original não abre mão permanentemente desse poder 
ao delegá-lo pra outra pessoa. 
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3) Princípio da Coordenação ou das Relações Funcionais 

Em toda organização, o volume e a complexidade das tarefas, 
provocam a divisão do trabalho. E esta, ocasiona a especialização 
de funções, a qual leva os indivíduos a, cada vez mais, perder a 
visão do conjunto e a atuar focalizando os detalhes.  

  

A coordenação funciona como uma ação globalizadora e 
convergente, que harmoniza e capitaliza todos os esforços 
individuais em benefício do objetivo comum. 
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4) Princípio da Amplitude de Controle 

(Amplitude Administrativa, Âmbito de Comando, “Span of 
Control” ou Princípio da Saturação) 

 

Refere-se ao número de pessoas que um chefe pode 
supervisionar e às quais pode delegar sua autoridade. Trata-se de 
saber qual o número de subordinados que cada órgão ou cargo 
pode ter, a fim de que possa influenciá-los adequadamente. 
Quanto maior a amplitude, maior o número de subordinados, e 
consequentemente, menor o grau de atenção e de controle que o 
supervisor pode desenvolver sobre eles. 
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Principais fatores que condicionam a amplitude administrativa: 

  

a) A personalidade do chefe: a habilidade do chefe em delegar, em livrar-
se dos detalhes, em saber distinguir entre o essencial e o acidental, o 
importante e o efêmero, sua maturidade emocional, etc, permitir-lhe-ão 
um maior ou menor número de subordinados. 

b) O nível em que a supervisão é exercida: no nível operacional amplitude 
administrativa tende a ser maior, pois os problemas que um operário 
pode levar ao seu supervisor são de solução relativamente simples e 
imediata. No nível intermediário, porém, os problemas que um gerente 
leva ao seu superior, envolvem debates, longas coletas de dados, 
abordagem eclética e, portanto, muito mais tempo de supervisão. Isso 
determina uma amplitude menor. Em geral, o número de subordinados 
diretos é inversamente proporcional ao nível em que a supervisão é 
exercida. 
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c) A qualidade e o nível dos subordinados: subordinados que 
preenchem satisfatória e plenamente as suas funções dão ao 
supervisor mais tempo para supervisionar um número maior 
do que se ele, pessoalmente, tivesse de preencher as 
deficiências de seus subordinados por meio de maior 
orientação e treinamento. 

d) O tipo de trabalho dos subordinados: quanto mais complexo e 
variável o trabalho dos subordinados, menor será o número 
deles para garantir uma adequada supervisão. 
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e) A distância entre as pessoas supervisionadas: um gerente 
poderá supervisionar mais subordinados que estiverem 
próximos geograficamente, mas terá maior dificuldade em 
supervisionar o mesmo número de subordinados se estiverem 
distribuídos dispersivamente em uma extensa área 
geográfica. 

f) Outros fatores: o tipo de organização, o ambiente geral da 
empresa, o nível de treinamento, etc, são fatores que 
condicionam, na prática, a amplitude de controle. 
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V. A. Graicunas 

Consultor francês de administração. Publicou um trabalho, 
mostrando as relações na organização sob o prisma da amplitude 
administrativa. Equacionou o número de relações entre os 
supervisores e os subordinados por meio de fórmulas 
matemáticas, demonstrando que á medida que aumenta o 
número de subordinados, aumenta geometricamente a 
complexidade dessas relações. 
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Graicunas identifica três tipos de relações entre supervisores e 
subordinados: 

  

Exemplo: 3 subordinados.  

Onde: n = número de subordinados / r = n° de relações. 

 
 

 

 

    

A 

B C D 
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a) Relações Simples Diretas: são relações que o superior tem 
direta e individualmente com os seus subordinados imediatos. 
São, portanto, em número equivalente ao dos subordinados. Se o 
supervisor A tem três subordinados (n) B, C e D, existirão três 
relações simples diretas (r).  

  

A com B 

A com C 

A com D 

  
 

r = n 



Abordagem Neoclássica - Direção 

b) Relações Grupais Diretas: são as relações existentes entre o 
supervisor e cada uma das possíveis combinações de 
subordinados. Um supervisor pode dirigir-se a um subordinado 
na presença de um segundo ou de todos os demais subordinados 

 

A se relaciona com...  

B na presença de C       B na presença de C e D 

B na presença de D       C na presença de B e D 

C na presença de B       D na presença de B e C  

C na presença de D 

D na presença de B 

D na presença de C 

 

r = n (2n /2–1) 


