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9 - Padronização - Uniformidade de métodos, processos,  
equipamentos, matérias-primas, visando reduzir a variabilidade e a  
diversidade no processo produtivo e, daí, eliminar o desperdício e  
aumentar a eficiência. 

Padrão é uma unidade de medida adotada e aceita comumente  
como critério. A padronização é a aplicação de normas em uma  
organização para obter uniformidade e, consequentemente,  
redução de custos. 
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10- Supervisão Funcional - A especialização do operário deve ser 
de uma acompanhada  da especialização do supervisor e não  

centralização da autoridade. Taylor  propunha a chamada supervisão 
funcional, que nada mais é do que a existência de diversos supervisores,  
cada qual especializado em determinada área e que tem autoridade  
funcional   (relativa   apenas  a  sua   especialidade)   sobre   os mesmos 

Representa a aplicação da divisão do trabalho e da 
permitindo que 

subordinados.  
especialização  
especialistas 

no nível dos supervisores e chefes, 
- e não mestres - transmitam a cada operário o 

conhecimento e orientação. 
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Diretoria 

Produção Vendas Contabilidade Informática 

Processamento Acabamento Brasil Exterior 
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Princípios da Administração Científica 

A preocupação de racionalizar, padronizar e prescrever normas de 
conduta ao administrador levou os engenheiros da Administração 
Científica a pensar que tais princípios pudessem ser aplicados a todas  
as situações possíveis. Cada autor estabeleceu seus próprios princípios  

de administração. Um princípio é uma é uma afirmação válida para  
uma determinada situação; é uma previsão antecipada do que deverá  
ser feito quando ocorrer aquela situação. Dentre a profusão de  
princípios defendidos pelos autores da Administração Científica, os  
mais importantes são: 
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Princípios da Administração Científica de Taylor 

Substituir o critério individual do do planejamento: 

a improvisação e a atuação empírico-prática, por 
1. Princípio  

operário,  
métodos baseados em procedimentos científicos. Substituir a 
improvisação pela ciência, através do planejamento do método de  
trabalho. 

2. Princípio do preparo: Selecionar cientificamente os trabalhadores  

de acordo com suas aptidões e prepará-los e treiná-los de acordo  
com   o   método   planejado.   Preparar   também  máquinas e 
equipamentos através do arranjo físico racional das ferramentas e 
materiais. 
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3. Princípio do controle: Controlar o trabalho para se certificar de  que 

este está sendo executado de acordo com os métodos  
estabelecidos e segundo o plano previsto. 

4. Princípio da execução: Distribuir distintamente atribuições e 
responsabilidades para que a execução do trabalho seja feita pelos  
operários. 
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Princípios de Eficiência de Emerson 

Foi um engenheiro que simplificou os métodos de trabalho.  
Popularizou a Administração Científica e desenvolveu os primeiros  
trabalhos sobre seleção e treinamento de empregados. 
 

Os princípios de rendimento preconizados por Emerson são os  
seguintes: 
 

1. Traçar um plano bem definido, de acordo com os objetivos. 
2. Estabelecer o predomínio do bom senso. 
3. Oferecer orientação e supervisão competentes. 



Abordagem Clássica – Administração Científica 

4. Manter disciplina. 
5. Impor honestidade nos acordos, ou seja, justiça social no 

trabalho. 
6. Manter registros precisos, imediatos e adequados. 
7. Oferecer remuneração proporcional ao trabalho. 
8. Fixar normas padronizadas para as condições de trabalho. 
9. Fixar normas padronizadas para o trabalho em si. 
10. Fixar normas padronizadas para as operações. 
11. Estabelecer instruções precisas. 
12. Oferecer incentivo ao maior rendimento e à eficiência. 


