O Administrador Pensa de Modo Sistêmico - Fayol
Na origem da Sistematização da Administração Fayol define o conjunto das operações
que toda empresa pode ter.
Foram seis grupos de operações ou funções e destacou que a Função Administrativa
requer explicação mais ampla. Isto no final do século XIX. Dizia Fayol que esta função
Administrativa cujas atribuições e esfera de ação são muito mal definidas.
A Administração não é um privilégio exclusivo nem encargo pessoal do chefe ou dos
dirigentes da empresa; é uma função que se reparte, com as outras funções essenciais,
entre a cabeça e os membros do corpo social.
A função administrativa distingue-se claramente das outras cinco funções essências.
A função administrativa tem as seguintes definições:
Oorganizar, Comandar, Coordenar e Controlar.

Administração é Prever,

Do texto do livro “Administração Industrial e Geral” – Henri Fayol – Ed. Atlas – SP

Assim, para exercer esta função o Administrador tem que ter diferenciais e, um deles, é pensar,
constantemente, de modo sistêmico.

Neste trabalho destacamos da definição de Fayol:
Prever é (1) perscrutar o futuro e (2) traçar o programa de ação.
1- Para hoje Perscrutar o Futuro é o Planejamento Estratégico
Além do material recomendado no início deste tópico onde mostra a abrangência
e a influência contínua do planejamento estratégico no resultado operacional da
sua empresa (qualquer empresa) recomendamos também o livro Orçamento
Empresarial Integrado – Autor Pedro Schubert – 3ª Edição nas partes:
- Introdução - XX a XXVI
- Parte I
- fl’s 1 a 45
2- Traçar o Programa de Ação é o orçamento com todas as suas virtudes expostas
neste trabalho e que pode ser resumido :
A Gestão da Empresa deve ser realizada pelo orçamento.
A cada Fato Novo deve ser realizada a SIMULAÇÃO.

Recomendamos novamente o livro Orçamento Empresarial Integrado –
nas Partes II a IV.
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