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5- Incentivos Salariais e Prêmios de Produção - Taylor e seus  
seguidores entendiam que a remuneração baseada no tempo (salário  
mensal, diário ou por hora) não estimula ninguém a trabalhar mais e  
deve ser substituída por uma remuneração baseada na produção de  
cada operário (salário por peça ou produção). 
 

Além  disso,  introduziu  um  estímulo  salarial  para  operários   que 
ultrapassassem o tempo padrão. 
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 Tempo Padrão – Tempo médio necessário para o operário realizar a  
tarefa racionalizada. Constitui o nível de eficiência equivalente a  
100%. 

A produção individual até o nível de 100% de eficiência é remunerada  
pelo número de peças produzidas. Acima do nível de 100% de  
eficiência a remuneração por peça passa a ser acrescida de um prêmio 
de produção ou incentivo salarial que aumenta na medida em que se  
eleva a eficiência do operário. 
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Exemplo Hipotético 

Pré Taylor: Remuneração por período - $200,00 
Operário “A”: 80 peças  = $200,00  
Operário “B” 100 peças = $200,00 
Despesas com salário = $ 400,00 

Taylor: Remuneração por tarefa: $2,00/peça  
Operário “A”: 80 peças x $2,00 = $160,00  
Operário “B”: 100 Peças x $2,00 = $200,00 
Despesas com salário = $360,00 
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Incentivo Salarial e Prêmio de Produção 

Condições: 
$/peça = $2,00 
Tempo Padrão: 180 peças/2 = 90 peças 
$/peça acima do Tempo Padrão: $3,00 
 

Remunerações: 
 

Operário “A”: 80 peças x $2,00 = $160,00 
Operário “B”: (90 peças x $2,00 + 10 x $3,00) = $210,00 
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6 - Conceito do “Homo Economicus” - O homem procura o trabalho  
não porque gosta dele, mas como meio de ganhar a vida por meio do 
salário que o trabalho proporciona. A Administração Científica 
fundamenta-se no conceito de que o trabalhador é influenciado  
exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. 
 

7 - Condições de Trabalho – Conjunto de condições de trabalho que  
garantam o bem-estar físico do trabalhador e diminuem a fadiga. O  
conforto do operário e a melhoria do ambiente físico passam a ser  
valorizados, não porque as pessoas o merecessem, mas porque eram  
essenciais para a melhoria da eficiência do trabalhador. 
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8 - Racionalização do Trabalho - A contribuição de Taylor à Administração  
foi logo enriquecida com uma torrente de outras contribuições feitas por  
contemporâneos. Henry Lawrence Gantt, engenheiro americano que  
trabalhou com Taylor entre 1887 e 1902, passou a se dedicar a uma nova  
profissão liberal: a de engenheiro consultor em racionalização do  
trabalho. 
 

Enquanto Taylor dava ênfase à análise e à organização do trabalho em si  
como solução para os problemas de eficiência e produtividade, Gantt  
dava maior atenção às pessoas que executam o trabalho. Enquanto um se  
preocupava com o aspecto tecnológico e metodológico, o outro se  
voltava para o aspecto psicológico e humano. 
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As principais contribuições de Gantt para a Administração são: 

a) Sistema de Salários: Gantt apresentou um sistema de salários 
denominado plano de tarefa e bonificação (ou Sistema de Salário Gantt)  
que apresenta a vantagem de um salário mínimo diário acrescido de uma  
gratificação ou prêmio que depende de uma produção predeterminada a  
ser atingida pelo operário. 
 
b) Gráfico de Gantt: É um cronograma muito aplicado atualmente na  

metodologia administrativa, como instrumento de planejamento e  
controle. É uma tabela de dupla entrada que retrata e mede a atividade e  
o tempo necessários para seu desempenho, permitindo a comparação  
entre o desempenho real e o desempenho planejado. 
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Previsto:  
Realizado: 
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c)Política de instrução e treinamento: Para Gantt, a administração tem  

forte responsabilidade pela educação e adestramento dos operários  
para que se tornem mais especializados, adquiram melhores hábitos  
de trabalho, percam menos tempo e se tornem mais idôneos. 

 

d)Responsabilidade Industrial: Para Gantt, a atividade fundamental do  

sistema empresarial é o serviço. Colocava mais ênfase no serviço do  
que nos lucros. Sua preocupação era introduzir o conceito de  
responsabilidade industrial, muito considerado na época. 


