
 
 
 

ARISTÓTELES filósofo grego (383-322 a.C.), discípulo de Platão, foi o criador da 

Metafísica, da Lógica, da Política e de outras ciências que fizeram parte da Filosofia 

até a Filosofia moderna. 

ARTESANATO regime de produção individual ou grupai (com divisão do trabalho 

elementar, na qual o artesão executa todas as etapas da produção) em que o traba-

lhador é o dono dos meios de produção (geralmente instrumentos rudimentares) 

e do produto do seu trabalho. 

ASSESSORIA o mesmo que estado-maior de especialistas que compõem o staff. 

Ver staff. 

BACON, FRANGIS filósofo inglês (1561-1626), considerado o fundador da Lógica 

moderna, baseada no método experimental e indutivo que iniciou a ciência 

moderna. 

CAPITALISMO sistema económico e social predominante nos países 

industrializados ou em industrialização. A economia se baseia na separação entre 

trabalhadores, que dispõem da força de trabalho e a vendem em troca de salário, 

e capitalistas, que são proprietários dos meios de produção e contratam os tra-

balhadores para produzir mercadorias visando à obtenção de lucros. 

CENTRALIZAÇÃO DO COMANDO as decisões são concentradas na cúpula da 

organização. 

COMPANHIA nome geralmente dado às sociedades anónimas ou às grandes 

empresas. 

CORPORAÇÕES DE OFÍCIO associações profissionais de comerciantes ou artesãos 

da Idade Média. Recebiam o nome de confrarias, grémios, fraternidades ou guildas, 

situavam-se nas cidades e comunas medievais e eram organizações fechadas, cujos 

membros monopolizavam o exercício da profissão ou atividade comercial. Até os 

mendigos tinham suas corporações. CRIADORES DE IMPÉRIOS ou empire 

builders eram os empreendedores financeiros do final do século XIX que adquiriam 

empresas (concorrentes, fornecedoras ou vendedoras) e as integravam aos seus 

negócios, deixando sua administração por conta dos ex-pro-prietários. 
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DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO significa que as tarefas são descentralizadas e 

delegadas para o pessoal que trabalha na base da organização, ou seja, no nível 

operacional. 

EMPRESA é a organização destinada à produção e/ou comercialização de bens e 

serviços, tendo como obje-tivo o lucro. Existem quatro categorias de empresas 

conforme o tipo de produção: agrícolas, industriais, comerciais e financeiras, cada 

qual com um modo de funcionamento próprio. 

ERA INDUSTRIAL período que se iniciou com a Revolu-,- cão Industrial, substituiu a 

Era da Agricultura e se prolongou até o início da última década do século XX. E o 

período da industrialização no qual a fábrica aparece como a empresa típica 

dominante e o poder financeiro das grandes empresas. 

ESTADO-MAIOR é o conjunto de assessores especializa 

dos que compõem o staff da organização. 

ESTRUTURA ORGÂNICA é o mesmo que estrutura organizacional, tal como 

representada no organograma. 

GERENTES PROFISSIONAIS eram os primeiros profissionais assalariados e 

especializados em organizar as fábricas para torná-las mais produtivas, no final do 

século XIX. 

HIERARQUIA DE AUTORIDADE significa os estratos de autoridade existentes em toda 

organização humana, na qual os superiores comandam os inferiores. 

LIBERALISMO ECONÓMICO doutrina que serviu de base ideológica para as 

revoluções antiabsolutistas na Europa e a independência dos Estados Unidos. 

Defende a liberdade individual, a democracia representativa, o direito à propriedade 

e a livre iniciativa e concorrência como meios para harmonizar os interesses indi-

viduais e coletivos. 

LINHA significa a autoridade de comando e de ação que decorre da posição 

hierárquica ocupada. 

MANUFATURA estabelecimento fabril em que a produção é artesanal e há uma 

divisão do trabalho, o qual é desempenhado por grande número de operários sob a 

direção do empresário. 

MATERIALISMO HISTÓRICO concepção marxista da história que trata dos modos 

de produção historicamente determinados (o das comunidades primitivas, da 



antiguidade, o escravista, o asiático, o teudal, o capitalista e o socialista), sua 

génese, transição e sucessão de um modo de produção para outro. 

MECANIZAÇÃO substituição do trabalho do homem pela máquina. Foi a inovação 

tecnológica da Revolução Industrial, quando a máquina a vapor, a energia 

elétrica e o motor a explosão passaram a mover máquinas nas fábricas de 

tecidos, minas, transportes e na agricultura. 

MERCADO designa um grupo de compradores e vendedores em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. O mercado pode ser o local físico, teórico ou não, 

do encontro regular entre compradores e vendedores de uma determinada 

economia. 

MÉTODO CARTESIANO é o método científico cie Descartes, baseado em quatro 

princípios: dúvida sistemática, análise ou decomposição, síntese ou composição 

e enumeração ou verificação. Influenciou poderosamente a maneira de abordar e 

solucionar os problemas científicos. 

PLATÃO filósofo grego (428-348 a.C.) que defendeu o reformismo social da época. 

PRINCIPIO DA UNIDADE DE COMANDO estabelece que cada pessoa tem um 

chefe e apenas um chefe. 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL conjunto de transformações tecnológicas, económicas 

e sociais ocorridas na Huropa (principalmente na Inglaterra) nos séculos XVIII e 

XIX e que deram origem ao sistema fabri l  e ao modo de produção capitalista. 

Surgiu com o aperfeiçoamento de máquinas de fiação e tecelagem e pela in-

venção da máquina a vapor, cia locomotiva e de má-quinas-ferramentas. 

SINDICALISMO conjunto cie doutrinas sobre a atuacão e organi/ação cio 

movimento sindical. Com a Revolução Industrial, as primeiras organi/.ações 

operárias na Europa (principalmente na Inglaterra) foram influenciadas pelas 

teorias políticas, sobretudo de correntes socialistas. 

SMITH,ADAM economista escocês ((172.5-17^0), criador da economia clássica, 

analisou os efeitos da divisão do trabalho sobre a produtividade. 

SOCIALISMO conjunto de doutrinas e movimentos políticos orientados para os 

interesses dos operários, tendo como objetivo uma sociedade na qual não haja 

propriedade privada dos meios de produção. 



STAFF é o conjunto de órgãos e pessoas que trabalha no gabinete para 

assessorar, aconselhar e dar consultoria e recomendação sobre assuntos 

diversos. 

 


