
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA é a corrente administrativa iniciada por Taylor e que enfatiza 

a administração das tarefas, isto é, focaliza a racionalização do trabalho operário, a 

padronização e o estabelecimento de princípios básicos de organização racional do 

trabalho. 

DIVISÃO DO TRABALHO significa a distribuição de tarefas entre os indivíduos ou grupos 

sociais, de acordo com a posição que cada um deles ocupa na estrutura social e nas 

relações de propriedade. Cada pessoa ou grupo torna-se um especialista para 

realizar um tipo específico de atividade. 

EFICIÊNCIA significa fazer as coisas bem-feitas e corre-tamente de acordo com o 

método preestabelecido. A eficiência corresponde a 100% do tempo padrão esta-

belecido pelo estudo de tempos e movimentos. 

ENGENHARIA INDUSTRIAL é a área da engenharia que cuida basicamente do aumento 

da eficiência da produção através do estudo de tempos e movimentos, racionalização 

do trabalho humano e estabelecimento de métodos de trabalho. 

ERGONOMIA do grego ergon (trabalho) e nomos (uso, regulamentação) - é a ciência 

que estuda os ritmos e métodos de trabalho no intuito de melhor adaptação do 

homem ao processo de trabalho. É também denominada engenharia humana. 

ESPECIALIZAÇÃO é a distribuição de diferentes ativi-dades entre as pessoas no 

sentido de aumentar o potencial de capacidades, economia de tempo, aquisição de 

habilidades por treinamento e prática, e, em consequência, aumento da produção, 

redução de custos e economia de escala. 

FADIGA cansaço ou estafa decorrente do trabalho continuado. A fadiga pode ser física 

ou psicológica. 

PADRONIZAÇÃO é a aplicação de normas fixas para homogeneizar ciclos de produção 

e obter redução de custos e aumento de eficiência. 

PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO significa distribuir distintamente atribuições e 

responsabilidades, para que a execução do trabalho seja disciplinada. 

PRINCÍPIO DO CONTROLE significa controlar o trabalho para se certificar de que ele 

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

previsto. 
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PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO significa substituir o critério individual do operário, a 

improvisação e a atuação empírica e prática por métodos baseados em 

procedimentos científicos. 

PRINCÍPIO DO PREPARO significa selecionar cientificamente os trabalhadores de 

acordo com suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, 

de acordo com o método planejado. 

PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO são as regras básicas para o trabalho do 

administrador. Para Taylor são: planejamento, preparo, execução e controle. 

RACIONALIZAÇÃO é o emprego de métodos científicos de trabalho visando ao 

planejamento e à organização de atividades para obter redução de custos e aumento 

da eficiência e produtividade dos operários. 

TEMPOS E MOVIMENTOS (T&M) é o setor da área de organização e métodos (OôdVl) 

ou engenharia industrial que define o método científico e o tempo necessário para a 

realização de determinado trabalho. 

TERBLIG é o anagrama invertido do nome Gilbreth. Significa a menor unidade de 

movimento para a determinação dos tempos e movimentos dos operários e para a 

definição do método de trabalho. 

TRABALHO é toda atividade humana voltada para a transformação da natureza, no 

sentido de satisfazer uma necessidade. Trata-se de um dos fatores de produção para 

os economistas, juntamente com a natureza e o capital. 

 


