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Introdução

 Da democracia representativa para a democracia participativa - A 
revolução política ora em curso nos países mais avançados está implícita 
na seguinte afirmação: “As pessoas cujas vidas são afetadas por uma 
decisão devem fazer parte do processo de se chegar a essa decisão”.  

• Democracia representativa – as pessoas escolhem pelo voto aqueles 
que irão representá-las no processo decisório da vida de um país.

• Democracia participativa – as pessoas são consultadas a respeito de 
suas opiniões e pontos de vista, de suas convicções e expectativas.



Introdução

 Das hierarquias para a comunicação lateral intensiva - A tradicional 
organização hierárquica frustra e aliena as pessoas, pois a autoridade 
única restringe a comunicação. Na medida em que o ambiente se 
torna mutável, dinâmico ou incerto, as empresas precisam ser 
flexíveis, inovadoras e orgânicas. A comunicação lateral intensiva será 
a maneira de garantir o suprimento do recurso mais importante da 
atualidade: a informação.

 Da opção dual para a opção múltipla - As soluções para os 
problemas deixam de ser receitas únicas. A simples opção dual do 
tipo “sistema aberto ou fechado”; “burocrático ou não burocrático”; 
“Teoria X ou Teoria Y” tem mostrado o seu reducionismo e a sua 
extrema simplificação. A sociedade caminha para sofisticação 
crescente, com múltiplas opções, variações e alternativas 
intermediárias.



Introdução

 Da centralização para a descentralização - As empresas em geral estão 
passando por um processo gradativo de deslocamento rumo à periferia, 
abandonando os centros das cidades industriais, já congestionadas e 
superpovoadas. A agricultura, por seu lado, está se deslocando 
gradativamente para outras áreas rurais até então não exploradas. Este 
fenômeno de deslocamento e descentralização está provocando um 
espalhamento geográfico não só de empresas como também de negócios 
complicando o volume de variáveis e de contingências ambientais sobre as 
empresas.

 Da ajuda institucional para a auto-ajuda - No decorrer da década de 1970, 
os cidadãos americanos começaram a se desligar de instituições que os 
haviam desiludido e a reaprender a agir por conta própria, para resolver 
seus problemas. Se os serviços públicos não acompanham as novas e 
crescentes necessidades dos cidadãos, de educação, saúde, segurança 
pública, etc., estes passam a lançar mão de esquemas próprios e 
cooperativos para solucionar seus problemas.



Antecedentes Históricos

Os primórdios da Administração

Exemplos históricos:

• Egito/Mesopotâmia/Assíria  Já havia planejamento no sentido de 
organizar e guiar os esforços de milhares de trabalhadores para a 
construção de monumentais obras.

• China  As parábolas de Confúcio sugeriam práticas para a boa 
administração pública.

• Hebreus  Jetro aconselhou Moisés, seu genro, a delegar poderes. 
Seus chefes julgavam as causas pequenas, só trazendo a Moisés as 
causas graves.



Antecedentes Históricos

Influência dos filósofos

• Sócrates

Expõe a administração como uma habilidade pessoal separada
do conhecimento técnico e da experiência.

• Platão (discípulo de Sócrates)

No seu livro “A República”, expõe a forma democrática de 
governo e de administração dos negócios públicos.



Antecedentes Históricos

• Aristóteles (discípulo de Platão)

No seu livro “Política”, distingue três formas de administração pública:

a) Monarquia – governo de um só (que pode redundar em tirania).

b) Aristocracia – governo de uma elite (que pode descambar em 
oligarquia).

c) Democracia – governo do povo (que pode degenerar em anarquia)



Antecedentes Históricos

• Francis Bacon

Fundador da “Lógica Moderna”, baseada no método experimental e
indutivo, mostra a preocupação prática de separar experimentalmente o
que é essencial do é que acidental ou acessório. Antecipou-se ao
princípio conhecido em administração como “Princípio da prevalência
do principal sobre o acessório”.



Antecedentes Históricos

• René Descartes

Fundador da “Filosofia Moderna”, criou as coordenadas cartesianas. 
Celebrizou-se pelo livro “O Discurso do Método”, no qual descreve seu 
método cartesiano, cujos princípios são:

 Princípio da Dúvida Sistemática ou da Evidência: Consiste em não 
aceitar como verdadeira coisa alguma enquanto não se souber com 
evidência clara e distintamente, aquilo que é realmente verdadeiro.

 Princípio da Análise ou de Decomposição: Consiste em dividir ou 
decompor cada dificuldade ou problema em tantas partes quantas 
sejam possíveis e necessárias à sua adequação e solução e resolvê-
las cada uma, separadamente.



Antecedentes Históricos

 Princípio da Síntese ou da Composição: Consiste em conduzir 
ordenadamente nossos pensamentos e nosso raciocínio, começando 
pelos objetivos e assuntos mais fáceis e simples de se conhecer, para 
passarmos gradualmente aos mais difíceis.

 Princípio da Enumeração ou da Verificação: Consiste em fazer 
recontagens, verificações e revisões tão gerais que se fique 
seguro de nada haver omitido ou deixado à parte.



Antecedentes Históricos

• Thomas Hobbes
Defendia o absolutismo e tinha uma visão pessimista da humanidade.
Na ausência de um governo, as pessoas tendem a viver em conflito
permanente. No livro “Leviatã”, assinala que o povo renuncia a seus
direitos naturais em favor de um governo que, investido do poder a ele
conferido, impõe a ordem, organiza a vida social e garante a paz.

• Jean-Jacques Rousseau
Desenvolveu a “Teoria do Contrato Social” – O Estado surge de um
acordo de vontades. Contrato social é um acordo entre os membros de
uma sociedade pelo qual reconhecem a autoridade igual sobre todos,
de um regime político, governante ou de um conjunto de regras.



Antecedentes Históricos

• Isaac Newton

Foi o sintetizador da Física Clássica (que recebeu seu nome). Introduziu
a idéia de causa e efeito na análise científica, como preconizava Bacon.
O determinismo que Newton estabeleceu, ao descobrir as leis que
permitem prever a posição futura dos planetas ou a forma como os
corpos caem, inspirou a física e todas as demais ciências. Suas idéias de
certeza e previsibilidade dominaram completamente o panorama
científico até o início do século XX.


