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Os princípios básicos de Ford 
 
1. Princípio de intensificação - Diminuir o tempo de duração com o emprego  

imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do  
produto no mercado. É o que chamamos hoje de redução do ciclo de  
tempo. 

2. Princípio de economicidade - Reduzir ao mínimo o volume do estoque de  
matéria-prima em transformação. Ford conseguiu fazer com que o  
automóvel fosse pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento  
da matéria-prima adquirida e dos salários. A velocidade de produção deve  
ser rápida: “o minério sai da mina no sábado e é entregue sob a forma de  
um carro, ao consumidor, na terça-feira, à tarde.” O atual sistema just in  
time utilizado na produção ou manufatura tem muito a ver com esse  

princípio. 
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3. Princípio de produtividade – Aumentar a capacidade de produção  
do homem no mesmo período (produtividade) por meio da  
especialização e da linha de montagem. O operário ganha mais e a  
empresa tem maior produção. 

 

Exemplo I 
 

I. 10 pessoas / 100 peças / 1 hora 
II. 10 pessoas / 120 peças / 1 hora 
III. 10 pessoas / 150 peças / 1:30 hora 
IV. 20 pessoas / 200 peças / 1 hora 



Abordagem Clássica – Administração Científica 

Exemplo II 

TURMA QTDE ALUNOS APROVADOS PRODUTIVIDADE 

A 100 30 30% 

B 20 10 50% 
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O princípio da Exceção de Taylor 

Taylor adotou um sistema de controle operacional simples e  
baseado não no desempenho médio, mas na verificação das  
exceções ou desvios dos padrões normais. O administrador deve  
prioritariamente verificar as ocorrências que se afastem dos padrões,  
ou seja, as exceções, para que sejam corrigidas. Tudo que ocorre  
dentro dos padrões normais, não deve ocupar demasiado sua  
atenção. 

 
O Princípio da Exceção é um sistema de informação que acusa os  
resultados concretos que divergem ou se distanciam dos resultados  
previstos. 
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Exemplo: 

 

Quantidade 

 

Defeitos 

 

Situação 

 

 

 

100 

 

Até 10 peças 

 

ÁREA DE NORMALIDADE 

 

Acima de 10 peças 

 

EXCEÇÃO 
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Apreciação crítica da Administração Científica 

1) Mecanicismo da Administração Científica 
A Administração Científica restringiu-se às tarefas e aos fatores diretamente  
relacionados com o cargo e a função do operário. Muito embora a organização  
seja constituída de pessoas, deu-se pouca atenção ao elemento humano e  
concebeu-se a organização como “um arranjo rígido e estático de peças”, ou seja,  
como uma máquina. Daí a denominação “Teoria de Máquina” dada a essa  
abordagem. 
 

2) Superespecialização do operário 
A fragmentação das tarefas (especialização) tornou supérflua a qualificação do  
operário, levando-o à bitolação e à desmotivação. Até certo ponto, esse esquema  
será o responsável pelo alcance de altos lucros em curto prazo, com baixo nível  
salarial e à custa de tensões sociais e sindicais. A proposição de Taylor de que “a  
eficiência administrativa aumentava com a especialização do trabalhador” não  
encontrou amparo nos resultados de pesquisas posteriores. 
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3) Visão microscópica do homem 

A utilização dos seres humanos na organização limitou-se às tarefas na  
linha de produção, abrangendo apenas as variáveis fisiológicas, tanto assim 

é chamada que a Administração Científica de Teoria Fisiológica da 
Organização. Taylor considerou os recursos humanos como um apêndice  
da maquinaria industrial. 

 
4) Ausência de comprovação científica 

A Administração Científica é criticada por pretender criar uma ciência, sem  

apresentar comprovação científica das suas proposições e princípios. Os  
engenheiros americanos utilizaram pouquíssima pesquisa e  
experimentação científica para comprovar sua tese. 
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5) Abordagem incompleta da organização 

A Administração Científica é considerada incompleta, parcial e inacabada,  
por se restringir apenas aos aspectos formais da organização, omitindo  
completamente a organização informal e os aspectos humanos da  
organização. 

 
6) Limitação do campo de aplicação 

As idéias de Taylor e seus seguidores limitaram-se aos problemas de  
produção localizados na fábrica, não considerando os demais aspectos da  
vida da empresa (financeiras, comerciais, etc). 


