
GLOSSÁRIO 

BENCHMARKING: é a arte de descobrir como e por que algumas empresas podem 
desempenhar muito mais tarefas do que outras. O propósito de uma empresa fazer 
benchmarking é imitar ou melhorar as melhores práticas de outras empresas. 

CAPITAL DE GIRO: é o valor que a empresa necessita para produzir e pagar despesas, antes 
da entrada do capital que vem com as vendas. 

CHECK-LIST: é uma lista para checagem, que possibilitai a detecção de algum item em 
desacordo ou a falta de algum item. Por exemplo, antes de viajar faça uma lista para checar se 
não estou esquecendo de nada na minha bagagem. 

CLUSTERS: são concentrações geográficas de empresas de determinado setor de atividade e 
organizações correlatas, de fornecedores de insumos a instituições de ensino e clientes. Os 
clusters provocam tanto a concorrência como a cooperação: as empresas continuam 
disputando o mesmo mercado, mas cooperam em aspectos que trazem ganhos mútuos, como 
por exemplo, participação em feiras, consórcio de exportação, compartilhamento de fretes e 
tratamento de matéria prima, aumentado a produtividade das empresas sediadas na região, 
indicando a direção e o ritmo da inovação, que sustentam o futuro crescimento da 
produtividade e estimulando a formação de novas empresas, o que expande e reforça o próprio 
cluster.Por estarem próximas, as empresas interagem com efeitos positivos. Por estarem 
concentradas, as empresas criam um mercado de trabalho especializado, atraem fornecedores 
de diversos tipos e geram um ambiente de disseminação de tecnologias. O que uma empresa 
faz no cluster, a outra fica sabendo por canais informais de comunicação e também adota. Isso 
contribui para aumentar a competitividade da região e acontece automaticamente, 
simplesmente pelo fato de as empresas estarem concentradas. Um cluster seria algo como 
uma colméia (sugestivo de cooperação, colaboração, especialização, divisão do trabalho) ou 
como o conjunto de equipamentos de lazer de um condomínio de edifício (a piscina, a 
churrasqueira, a quadra poliesportiva, o playground infantil), o que sugere integração, 
entrelaçamento, afinidades etc. 

COOPERATIVA: é uma associação de vinte ou mais pessoas que se unem espontaneamente 
para produzir um bem ou prestar um serviço. A cooperativa não tem fins lucrativos. Os 
cooperados buscam melhorar a remuneração e as condições do seu trabalho produzindo ou 
prestando um serviço melhor à comunidade e recebendo conforme sua produção. 

CRÉDITO: segundo o novo dicionário do Aurélio, crédito é definido como cessão de 
mercadoria, serviço ou importância em dinheiro, para pagamento futuro. Portanto, ao 
dispormos a terceiro uma determinada mercadoria, mediante o compromisso, formal (contrato) 
ou informal, de reembolso no futuro, estamos vendendo a crédito. Quando dispomos a terceiro 
uma importância em dinheiro mediante o compromisso, formal ou informal, de pagamento no 
futuro, estamos emprestando a crédito. Porém, quando vendemos ou emprestamos a crédito, 
normalmente, o valor a ser devolvido não é o mesmo, será feito acréscimo de um valor 
denominado custo do crédito. 

CUSTO DE MATERIAL: o material usado no produto. 

CUSTO FIXO: é a soma de todas as despesas mensais de uma empresa que esteja 
funcionando, mesmo que não venda ou não preste nenhum serviço. 

CUSTO VARIÁVEL: são todos aqueles que variam conforme a quantidade de produção ou 
venda. Por exemplo, os custos das matérias primas em indústria, e os custos das mercadorias 
em um comércio. 

DESPESA MENSAL DE SALÁRIO: o salário mensal de empregados e ajudantes. 



DESPESA: é tudo que se gasta em um determinado período de tempo. 

EMPREENDEDOR: é o indivíduo ou grupo de indivíduos que assumem a responsabilidade de 
iniciar, manter e consolidar uma unidade empresarial, orientada para o lucro, por meio da 
produção ou distribuição de bens e serviços. 

EMPRESA CONSTITUÍDA: empresa legalmente registrada nos órgãos competentes. 

EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO: é o segmento da economia constituído de empresas que têm 
identidade própria, determinada pelas seguintes características: Nascem a partir de 
manifestações associativas dentro das comunidades, para satisfazer aspirações e necessidades 
econômicas dos associados. Sociedades Anônimas fechadas cujo capital inicial é constituído, 
principalmente, da poupança dos acionistas fundadores. Não participam de atividades 
produtivas ou comerciais, atuam como empresa holding (empresa mãe) com o objetivo de criar 
outras empresas afiliadas, normalmente, de natureza limitada. O capital reunido é totalmente 
direcionado à produção, estimulando a criação de novas empresas. Objetiva oferecer aos 
acionistas, rendimento superior ao que ele poderia obter aplicando no mercado. 

FACTORING: são Sociedades de Fomento Comercial ou Mercantil destinadas a dar apoio às 
pequenas e médias empresas, através da prestação de serviços administrativos e compra de 
seus créditos, gerados pelas vendas a prazo. A operação de factoring não é um empréstimo e 
sim uma operação mercantil (compra e venda), onde ocorre a transferência, mediante 
contrato, dos direitos de crédito, passando os riscos do recebimento dos títulos a serem de 
responsabilidade da empresa de factoring, desde que não constatada a fraude na formação do 
crédito. A relação jurídica da operação de factoring ocorre entre duas empresas, quando uma 
delas entrega à outra um título de crédito, recebendo como contraprestação, o valor constante 
do título, do qual se desconta certa quantia, considerada a remuneração pela transação.  

FERRAMENTA DE MARKETING: diz-se dos meios que uma empresa usa para se aproximar 
de seus consumidores promovendo seus produtos ou serviços. A propaganda, por exemplo, é 
uma ferramenta de marketing. 

FRANQUIA: de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), sistema franchising 
ou franquia quer dizer "Sistema onde alguém (franqueador) autoriza um terceiro (franqueado) 
a explorar os direitos de uso da marca, os direitos de distribuição de produtos e/ou serviços em 
um mercado definido e os direitos de utilizar um sistema de operação e gestão de um negócio 
de sucesso". 

INCUBADORAS: são organizações que aceleram o processo de criação de novas empresas. 
Não é qualquer negócio que pode entrar numa incubadora, geralmente essas instituições têm 
um processo de seleção onde é levado em conta: boas idéias, pessoas com espírito 
empreendedor e negócios empresarialmente viáveis. Dentro da incubadora é oferecido ao 
micro e pequeno empreendedor apoio, desde a fase de definição até a maturidade do negócio, 
infra-estrutura física e administrativa, seja de marketing ou gerencial, e programas de 
capacitação empresarial. 

INVESTIMENTO INICIAL: é o nome técnico que se dá ao montante, em dinheiro bens ou 
serviços, que é necessário para a constituição da empresa. 

INVESTIMENTO: é todo o dinheiro investido na empresa. 

INVESTIMENTOS FINANCEIROS: são aqueles destinados à formação de capital de giro para 
o negócio. O capital de giro é o montante de recursos em dinheiro necessário ao funcionamento 
normal da empresa: compra de matéria-prima ou mercadorias, financiamento de vendas, 
pagamento de salários e demais despesas fixas. 



INVESTIMENTOS FÍSICOS: são aqueles destinados à compra de bens físicos como máquinas, 
equipamentos, instalações, veículos, móveis e utensílios, equipamentos de informática e obras 
civis. Ou seja, destinam-se à aquisição de ativos para o negócio.  

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS e UTENSÍLIOS: são os chamados bens de 
equipamentos, ou seja, são os bens que se destinam a produção ou proteção das atividades da 
empresa. Muitas vezes um mesmo bem pode receber um nome o nome de máquina em uma 
empresa e utensílio em outra. Por exemplo: um aspirador de pó em uma loja de calçados é um 
utensílio utilizado para limpar a loja (atividade meio da loja, pois a atividade fim da loja é 
vender calçados), já para uma empresa de limpeza é uma máquina e ou equipamento utilizado 
para executar a prestação de serviço (atividade fim da empresa). 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO: Diferença entre preço de venda e custo variável. 

MARKETING: significa acima de qualquer coisa um compromisso em “assumir” e desencadear 
processos administrativos que assegurem a imagem e o posicionamento da empresa e de seus 
produtos e/ou serviços, em meio à concorrência, pela efetiva e crescente satisfação do 
consumidor, para se atingir os resultados almejados pela empresa. 

MERCHANDISING: é forma particular de promoção de vendas, cuja característica é simular o 
ambiente ou as circunstancias de uso habitual do produto/serviço. 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO: pode ser entendida como uma circunstância, ocasião dou 
rumo de ação (que deve apresentar o caráter de adequabilidade e conveniência, valendo a 
pena ser seguida e explorada) para se criar um núcleo de atividades de uma empresa, segundo 
os critérios de grupos de clientes almejados, necessidades atendidas e tecnologias utilizadas. 

PERSUASÃO: capacidade de convencimento. 

PLANO DE NEGÓCIO: é um documento que reúne informações sobre as características, 
condições e necessidades do futuro empreendimento, com o objetivo de analisar sua 
potencialidade e viabilidade além de facilitar sua implantação. 

PREÇO DE VENDA: quanto custa o produto no mercado. 

PROCESSO: é uma série de atividades pelas quais uma coisa transforma-se em outra. E isso 
nada mais é do que o conjunto de operações que devem ser organizadas, possibilitando 
produzir, da forma mais eficiente possível, os diferentes produtos e serviços necessários à 
satisfação dos clientes. 

PROJETO: plano de negócio pronto sem a empresa estar constituída. 

PRÓ-LABORE: remuneração mensal que os donos retiram da empresa pelos serviços 
prestados na própria empresa. 

PROMOÇAO DE VENDAS: são todos os estímulos adicionais de impacto, não duradouros, para 
atrair consumidores e/ou intermediários, provocando ação de compra. 

PROPAGANDA: são formas de divulgação repetidas em certos períodos de tempo para 
apresentar, atrair e despertar o interesse do consumidor por um produto ou serviço que 
direcionasse ao atendimento de suas necessidades, e que constitui uma opção dentre as 
demais existentes no mercado e está disponível para venda.  

PUBLICIDADE: é toda a divulgação com conteúdo predominantemente informativo e 
ocasional, feita em relação a um produto, serviço, empresa, idéia ou proposta. O seu objetivo é 
veicular informações de interesse público. 



REDE DE CONTATOS: estabelecimentos de contatos e inter-relacionamentos que podem 
ampliar as possibilidades de sua empresa. 

REMUNERAR: pagar salários, honorários. 

RUAS OU CENTROS TEMÁTICOS: são ruas ou centros especializados em um único ramo, e 
onde o cliente poderá encontrar diversos produtos e empresas vendendo seus produtos. Por 
exemplo, uma rua onde possui diversas empresas vendendo artigos para enxoval de bebê. 

SAZONALIDADE: muitos negócios estão sujeitos a altos e baixos em determinadas épocas do 
ano. É o que se chama de sazonalidade, uma palavra ligada a colheita de produtos agrícolas 
derivada de sazão, que quer dizer época ou estação. 

TAXA DE RISCO DO CRÉDITO: um dos componentes do custo do crédito é a taxa de risco, 
definida como a parcela incorporada ao spread, que visa criar um fundo para fazer face ao 
pagamento dos investidores, relativo aos tomadores de crédito inadimplentes. Quando a 
instituição empresta e o tomador não paga e chega a hora de devolver o capital do investidor 
acrescido do Selic, o banco recorre a este fundo para honrar seu compromisso. Logo, quanto 
maior o número de tomadores inadimplentes, maior será a taxa de risco e conseqüentemente o 
custo do empréstimo. 

TELENEGÓCIO: pode ser definido como o pequeno negócio, formal ou informal, através do 
qual o indivíduo busca atender suas necessidades econômicas, de realização profissional e 
social, tendo como base da atividade do negócio o teletrabalho, ou seja, realiza o trabalho a 
distância, atendendo o cliente com os recursos proporcionados pela tecnologia de informação e 
telemática. Alguns exemplos são as teleconferências, call center, telemarketing, revisão de 
texto via e-mail, aula de inglês por telefone ou pela Internet. 


