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ABSENTEEISM ABSENTEÍSMO 

Falha no comparecimento ao trabalho, geralmente mais por falta de vontade do 

que de capacidade. Quase sempre o índice é expresso por uma percentagem.  

  
ACCOUNTABILITY RESPONSABILIDADE FINAL 

Em administração de empresas, via de regra o termo está vinculado a uma 

delegação de poderes. Presumivelmente, o indivíduo ao qual se atribui 

responsabilidade recebe autoridade comensurável, e mesmo que delegue 

responsabilidade e autoridade a terceiros, será ainda o responsável final perante 

seu superior. Se numa mesma frase encontrássemos os termos "responsibility" e 

"accountability", poderíamos dizer que a primeira é responsabilidade primária e 

que a segunda é responsabilidade final. Portanto, "accountability" deve ser um 

grau mais alto e responsabilidade. Seu fenômeno é que a prestação de contas é 

devida a um escalão superior. Um superior tem responsabilidade perante um 

subordinado, mas não lhe presta contas. Somente o faz às autoridades 

superiores. 

  
ACQUISITION AQUISIÇÃO 

Transação em que uma firma compra uma parte ou a totalidade de outro 

negócio e que todas as partes concordam. 

  
ADMINISTRATION 

EXPENSES 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Despesas incorridas por uma empresa, separadas das que visam à produção. 

São exemplos os aluguéis, salários, correspondência etc. 

  
ADVERTISEMENT  ANÚNCIO 

Apresentação e promoção impessoais de idéias, bens ou serviços, pagas por 

patrocinador identificado. 

  
ADVERTISING PROPAGANDA 

Método de proporcionar a clientes ou fregueses, principalmente a empresas e 

ao governo, informação sobre bens, serviços ou oportunidades específicas, com 

o objetivo de aumentar as vendas. Envolve o uso de veículos tais como revistas, 

jornais, mala direta, cartazes, rádio, televisão etc. O termo também é muito 

usado em política, no sentido de tentar convencer ideologicamente. O 

patrocinador de propaganda é identificável. 

  
APPROACH ABORDAGEM 

Funções ou operações que se verificam no encaminhamento do material a ser 

processado para o apetrecho mecânica projetado para o seu processamento. 

  
ASSET ATIVO; BEM 

Recurso econômico de uma entidade, que pode ser objetivamente medido em 

termos monetários. Pode ser propriedade física, ou um direito intangível. 

Quando usado no plural, indica os elementos financeiros de uma empresa, quer 

esta tenha ou não fins lucrativos, os quais são medidos por um denominador 

comum, isto é, a moeda.  
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BALANCE SHEET BALANÇO PATRIMONIAL 

Demonstrativo que mostra a situação financeira em um dado momento de uma 

empresa e agrupa o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. 

  
BANKRUPTCY FALÊNCIA 

Ato judicial requerido por indivíduo ou empresa em estado de insolvência 

(insolvency), ou por seus credores (creditors). A finalidade é proporcionar a 

estes parte do que têm direito, pela venda da massa falida. 

  
BEHAVIOR COMPORTAMENTO 

Qualquer espécie de relatividade ou atividade autogerada, inclusive 

configurações complexas de sentimento, percepção, pensamento, atitude, 

disposição, em relação a estímulos internos e externos, tangíveis e intangíveis. 

Qualquer ação observável em pessoa ou animal. Pelo hábito de coisificação 

(reificação), pode ser também o comportamento de conceitos abstratos, como 

se fossem realidades ou objetos.  

  
BIAS VIÉS 

1. Diferença entre o valor estimado e o verdadeiro de um dado obtido por 

amostragem aleatório (random sample). Esta tendenciosidade é sistemática, 

distinguindo-se das casuais, que tendem a cancelar-se mutuamente 2. 

Tendenciosidade, predisposição, inclinação, parcialidade. 

  
CAPITAL STOCK; 

EQUITY 

CAPITAL DOS ACIONISTAS 

Quantia acrescida aos proprietários da empresa.  
CHAIRMAN OF THE 

BOARD 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Dificilmente toma parte ativa nas decisões cotidianas. Cargo eletivo. O 

conselho de administração reúne-se algumas vezes por ano, quando toma 

deliberações para o bom desempenho da empresa, que delega autoridade e 

responsabilidade aos executivos, como presidente, vice-presidente, tesoureiro, 

secretário etc. Estes últimos são nomeados pelos componentes do conselho de 

administração, que também podem ser considerados como diretoria. 

  
CUSTOMER CLIENTE 

Comparar com consumidor que é qualquer indivíduo que consome bens 

econômicos. A diferença entre consumidor e cliente é que o primeiro consome, 

mas o segundo é quem paga.  

  
DECENTRALIZED 

MANAGEMENT 

ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA 

Tipo de gestão que dá origem ao que se denomina administração ausente 

(absentee management). É a delegação de autoridade aos escalões mais baixos, 

nas unidades dispersas da empresa, as quais resolvem seus próprios problemas, 

não se desviando das diretrizes e objetivos estabelecidos pela alta 

administração. 

  
DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO 

1. Uso dos resultados de pesquisa (research) para tornar um produto mais 

atrativo, útil, rentável etc. 2. Aproveitamento de recursos de uma área para 

torná-la mais produtiva. 

  
DUMPING EXPORTAÇÕES COM PREÇOS INFERIORES 

Exportações com preços inferiores para conquista de mercado. 

  
EMPLOYEE FUNCIONÁIO; EMPREGADO 

Pessoa que trabalha para uma empresa ou outra organização, em troca de 

alguma espécie de pagamento.  
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EMPLOYEE BENEFITS BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS 

Coisas de valor, à parte de salários e ordenados, que um empregado pode 

receber, como uma espécie de complemento à sua remuneração. 

  
EMPLOYER EMPREGADOR 

Pessoa ou empresa que tem empregados para trabalhar, aos quais paga salários 

ou ordenados. 

  
ENTREPENEUR EMPRESÁRIO 

Palavra de origem francesa que se refere ao indivíduo ou grupo que se empenha 

em negócios sob o sistema capitalista.  

  
ESTABLISHED BRAND  MARCA ESTABELECIDA 

Produto de marca bastante conhecida, firmada no mercado, geralmente com 

alto nível de vendas.  

  
EXPENSE DESPESA 

Sinônimo de gasto, ônus, encargo, sacrifício etc. É o custo incorrido para o 

funcionamento de alguma coisa; causa do dispêndio (expenditure) ou 

desembolso. 

  
EXPORT EXPORTAÇÃO 

Commodity enviada de um país ou região a outro país ou região. 

  
FIRE DEMITIR 

Maneira deselegante de se referir à demissão de um empregado; a conotação é de 

queimá-lo, isto é, pô-lo fora da empresa. 

  
HEADQUARTERS ESCRITÓRIO PRINCIPAL; MATRIZ; SEDE 

Sede, matriz ou escritório principal de uma organização de qualquer tipo, com a 

implicação de centralização. 

  
HOME MARKET MERCADO INTERNO 

Comércio de uma empresa no país onde tem a sua matriz (head office), e não 

no exterior. 

  
HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT (HRM) 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (ARH) 

Sistema formal de administração de pessoas dentro da organização. Dividido 

em três áreas principais: preenchimento de vagas, compensação e estruturação 

de Cargos. - HRM. 

  
IDLE CAPACITY CAPACIDADE OCIOSA 

Situação em que uma empresa dispõe de mais recursos (máquinas, pessoal etc.) 

do que precisa para seu pleno funcionamento. A capacidade ociosa pode 

representar falta de produtividade e quase sempre é um prejuízo em que a firma 

incorre. 

  
IDLE TIME TEMPO OCIOSO 

1. Parte do horário de trabalho, quando este existe em disponibilidade, mas o 

ocupante do cargo não o executa. 2. Tempo em que um computador ou 

máquina não está funcionando, por algum motivo. 

  
INCOME RENDA 

Pagamentos que são efetuados a um indivíduo ou organização durante um 

determinado exercício. O termo também significa receita (revenue), sob a 

suposição de que ainda não sofreu descontos tributários ou outros. Contrasta 
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com dispêndios (expenditures) no mesmo exercício para finalidades 

orçamentárias e contábeis. 

  
INCOME TAX IMPOSTO DE RENDA 

Imposto que incide sobre a renda pessoal (personal income) e das empresas, 

cujo propósito é proporcionar receitas (revenues) para as despesas (expenses) 

do governo. Baseia-se no princípio da capacidade para pagar (ability-to-pay). 

  
INDEX ÍNDICE 

Composto estatístico que registra as mudanças na economia ou nos mercados 

financeiros. 

  
INTEREST JURO 

Custo pela utilização da moeda expresso como uma taxa por período, 

geralmente um ano (taxa de juros). 

  
JOINT VENTURE EMPREENDIMENTO CONJUNTO 

Empreendimento com fins lucrativos de que participam duas ou mais pessoas. 

Difere de sociedade comercial (partnership) porque se relaciona a um único 

projeto, após cujo término dissolve-se automaticamente à associação. 

  
LABOR FORCE FORÇA DE TRABALHO 

1. Termo que define o contingente de mão-de-obra, compreendendo a 

população acima de catorze anos de idade que está empregada ou procurando 

emprego. Estão incluídos os autônomos, assalariados, lavradores etc. 2. Pessoas 

que executam o trabalho de uma organização.  

LEAD LIDERAR 

Função de administração que envolve os esforços dos administradores para 

estimular o alto desempenho por parte dos empregados. 

  
LEADERSHIP LIDERANÇA 

O ato de inspirar uma organização, na sua totalidade, e de conduzi-la à 

realização de seus objetivos e metas determinadas, pelas qualidades de visão do 

futuro, compreensão das faculdades, emoções e idéias dos trabalhadores que se 

acham vitalmente interessados pela construção do futuro. Influência 

interpessoal exercida pelo processo de comunicação, a fim de ser atingida uma 

meta determinada. O líder procura influenciar o comportamento dos 

seguidores.   

  
LIABILITY PASSIVOS 

O que a empresa deve a seus vários credores. 

  
LOAN EMPRÉSTIMO  

Quantia de dinheiro obtida com o compromisso de devolução ao fim de 

determinado prazo, mediante remuneração (juro). 

  
MAKE OR BUY 

DECISION   

DECISÃO FAZER OU COMPRAR 

Pergunta que uma organização faz a si mesma sobre se deve adquirir uma nova 

tecnologia de uma fonte externa ou desenvolvê-la por si mesma. 

  
MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO 

Nome dado aos indivíduos que compõem a direção de uma empresa. 

Primitivamente, os proprietários de empresas também eram os seus 

administradores, o que ainda acontece com as firmas de pequeno porte. Mas 

nas grandes empresas, como as sociedades anônimas, a propriedade e a 
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administração estão separadas. Os administradores podem ou não possuir parte 

ou o todo da empresa, porém, na maioria dos casos, a administração consiste 

em pessoas capazes, nomeadas pelo conselho de administração (board of 

directors). Neste caso, existe a suposição de que os administradores visam mais 

à sua própria segurança na empresa do que aos lucros e, por isso, fazem jus a 

altos ordenados. 

  
OBJECTIVES; AIM OBJETIVOS 

Com referência a uma empresa, planos de longo prazo que governam sua 

estrutura e operação. São os alvos básicos para os quais está dirigida a 

existência da empresa; são os objetivos que criam as fronteiras para todos os 

planos subordinados. São mais específicos do que simplesmente obter lucros; 

indicam a área de operação, especificam o tamanho e as finalidades e definem 

as funções econômicas. 

  
ORGANIZATION 

CHART   

ORGANOGRAMA 

Representação gráfica da estrututa organizacional e da divisão de trabalho em 

uma organização. 

  
PARENT COMPANY MATRIZ  

Matriz ou empresa principal de um grupo interligado; exerce controle e tem 

subsidiárias ou filiais. Não tendo negócio próprio, a matriz também pode ser 

considerada como a empresa controladora.  

PARTNERSHIP SOCIEDADE 

Contrato entre duas ou mais pessoas em um negócio comum que concordam 

em reunir seus recursos e talentos dividindo lucros e prejuízos. 

  
PEER PAR 

Pessoa mais ou menos do mesmo nível que a outra em seu desenvolvimento ou 

posição e, portanto, igual em integração ou algum outro modo de associação. 

Um igual. 

  
PERFORMANCE DESEMPENHO 

A execução efetiva de processo, p. ex., na realização de um trabalho, na tomada 

de medidas para preenchimento de funções de supervisão etc. 

  
PREFERRED SHARE AÇÃO PREFERENCIAL 

Não tem direito a voto, tem preferência sobre a massa falida. 

  
PROVIDE FORNECER 

1. abastecer de. 2. dar, proporcionar ou facilitar. 

  
QUOTATION COTAÇÃO 

Estimativa de preço de um projeto ou operação comercial. 

  
RANGE FAIXA, GAMA 

Diferença entre o mais alto e o mais baixo valor de uma população. É a mais 

rudimentar e menor desejável das medidas de dispersão, especialmente quando 

se está lidando com um grande universo. 

  
RATING CLASSIFICAÇÃO; RESULTADOS; AVALIAÇÃO 

Método com o qual um observador classifica a aptidão, interesse, habilidade ou 

outras características de um indivíduo ou grupo. Quase sempre a classificação é 

por uma escala que pode ser alfabética ou numérica. O termo também é 

aplicável à situação financeira de uma empresa. 
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RELIABILITY CONFIABILIDADE 

1. Grau de confiança que se pode ter quanto ao desempenho de um produto ou 

serviço. 2. Dispositivo de seleção, como um teste, que proporciona resultados 

coerentes todas as vezes que o indivíduo é submetido a eles. 

  
RESEARCH PESQUISA 

Investigação sistemática de fatos que cercam determinada situação, visando a 

encontrar métodos mais eficientes. Incide sobre métodos de produção, 

materiais, pessoal, mercadoria, produtos, embalagem, propaganda etc. A 

concorrência crescente é a poderosa força subjacente ao incremento de todas as 

espécies de pesquisas, principalmente no que tange a marketing. 

  
RESULT; INCOME; 

OUTCOME 

RESULTADO 

Várias coisas que uma pessoa recebe no trabalho, como pagamento, 

reconhecimento, benefícios etc. 

  
SAMPLING AMOSTRA 

1. Ato de amostrar. 2. Unidade de produto natural ou fabricado, sem valor 

comercial, exibida para mostrar sua natureza, qualidade e tipo. 

  
SCORECARD INDICADOR  

SHORT-TERM CURTO PRAZO 

Tempo suficiente para que se altere a oferta de mercadoria por aumentos ou 

diminuições da produção presente. 

  
SKILL HABILIDADE 

Capacidade ou habilidade inata ou adquirida, que permite a uma pessoa 

desempenhar-se de uma tarefa com proficiência. 

  
STANDARD, PATTERN PADRÃO 

Desempenho esperado por um dado objetivo; alvo que estabelece um nível de 

desempenho desejado, motiva o desempenho e serve como benchmark em 

relação ao qual o desempenho é avaliado. 

  
SUPPLY OFERTA 

1. Literalmente, suprimento ou abastecimento. 2. Em economia e ciências 

correlatas, é a quantidade de um determinado bem econômico disponível a um 

determinado preço, em determinada unidade de tempo. 

  
SURVEY PESQUISA; LEVANTAMENTO; SONDAGEM 

Estudo de pesquisa de mercado (market research) que formula perguntas a fim 

de receber informação sobre atitudes, motivos e opiniões.  

  
TEAMWORK TRABALHO DE EQUIPE 

Trabalho de um grupo nas condições de administração por equipe (team 

management). 
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TOP-TO-BOTTOM 

PLANNING 

PLANEJAMENTO DE CIMA PARA BAIXO 

Planejamento que tem início nas esferas mais elevadas da empresa e 

posteriormente é passado aos escalões mais baixos para sua implantação. O 

sistema decorre de administração centralizada. Confrontar com planejamento 

de baixo para cima. 

  
TURNAROUND REVIRAVOLTA 

Situação em que um negócio experimenta sérias perdas e pode não conseguir 

sobreviver se não melhorar. 

  
TURNOVER ROTAÇÃO DE ESTOQUE; ROTAÇÃO DE EMPREGADOS; MOVIMENTO 

DE VENDAS 

1. Número de vezes durante um determinado período em que é vendido ou 

renovado o estoque de uma empresa. 2. Perda e reposição de empregados por 

uma organização durante um determinado período. 3. Total de vendas durante 

um período, com a conotação de giro das mercadorias do estoque. 

  
ULTIMATE 

CONSUMER 

CONSUMIDOR FINAL 

Aqueles que compram produtos em sua forma final.  
 


