Usual business words
(Como entender estas palavras comuns usadas em Business)

Nota:Business pronuncia-se “bisnis”

Aqui estão algumas palavras muito comuns no dia-a-dia de quem trabalha em
empresas de origem estrangeira.
Muitas delas são usadas em inglês,embora a maioria tenha equivalente em
português.
Mas já que todo mundo usa em inglês é bom saber o que significam, certo?
Obs: Entre parênteses, em alguns casos, temos a pronúncia aproximada (não dá para
mostrar símbolos fonéticos).
ABOVE PAR - acima do valor nominal
AGRIBUSINESS - (égri bisnis)agro indústria
ASAP: sigla em Inglês para- "as soon as possible" significa- tão logo quanto possível, ou
ainda , o mais cedo possível
ASSESSMENT:Avaliação - área de RH que se propõe a estudar as características
profissionais, para tentar encontrar áreas de maior sintonia com o individuo analisado.
ATM (Automatic Teller Machine) - caixa automático - Veja a página-->> Abreviações
ATM CASH CARD - cartão magnético de banco
ATTACHMENT - anexo
BALANCE SCORE CARD: programa de gestão estratégica da empresa.
BEARER STOCK (USA), BEARER SHARE (UK) - ação ao portador
BELOW PAR - abaixo do valôr nominal
BOARD: é onde são tomadas as decisões mais importantes da empresa.
BRANDING - trabalho de fortalecimento de marca no mercado
BRIEFING: resumo, informação concentrada.

BENCHMARKING :(benximarkin) ponto de referência para estabelecer comparações
entre produtos , taxas de juros , títulos etc.
BRAINSTORM / BRAINSTORMING – Reunião onde são expostas todas as idéias que
possam ocorrer para resolver um problema (ao “pé da letra” = tempestade cerebral).
BREAK-EVEN POINT -(breikiven point) Ponto de Equilíbrio . Quantia de faturamento de
uma empresa em que a despesa iguala a receita.
BREAK EVEN CHART - gráfico do ponto de equilibrio.
BUDGET :(bâjet) Orçamento , previsão de despesas.
BURN-OUT :(bârn aut) esgotamento profissional . Situação em que a pessoa se dedica
tanto ao trabalho que esquece sua vida pessoal.
CREDIT CARD - cartão de crédito.
CASH FLOW :(kéxi flou) Fluxo de Caixa .
CHRISTMAS BONUS - Gratificação de Natal (não confundir com 130 salário)
CEO (ci - i - ou)- Chief Executive Officer - o diretor geral ou presidente da empresa.
Veja a página--->Como dizer o Alfabeto
CHAIRMAN - "o homem da cadeira" - equivale a gerente, chefe ,diretor.
CHAIRWOMAN - versão feminina de Chairman.
COD - CASH ON DELIVERY - pagamento contra entrega.(Curiosidade: "Cod Fish" é
bacalhau)
COFFEE BREAK (cófi breiki) - a sempre apreciada "pausa para o cafézinho".
COST BENEFIT ANALYSES - análise custo / benefício.
COST BENEFIT RATIO - relação custo / benefício.
CUSTOMER SERVICE- (kâstamer sérvis)Atendimento ao consumidor, serviço ao cliente.
DEAD LINE :(déd laine) último prazo ; data de vencimento.
DOWNSIZING : (daun saizin) tendência à redução no tamanho dos produtos , ou das
empresas.
DUMPING :(Dâmpin) vender produtos abaixo do custo a fim de eliminar concorrentes
e/ou ganhar mercado .

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) – (dei lait seivin taime) - Horário de Verão.
DUTY FREE - (diuti frí)isento de tarifas (ou impostos)
FINANCIAL LEVERAGE - alavancagem econômica.
FEEDBACK : (Fid bék)Retorno de informações,resultados de pesquisa.
FOLLOW-UP : (Folou ap) Acompanhamento de uma ação para avaliar resultados e
corrigir erros.
FOB ( Free On Board ) : Livre a bordo . Sistema de venda em que a responsabilidade do
vendedor termina quando a mercadoria é colocada a bordo do transporte .
FRINGE BENEFITS - benefícios adicionais.
FYA - For Your Action - funciona como uma ordem para executar uma ação.
Veja a página-->> Abreviações
FYI - For Your Information - para sua informação. Transmissão de informação entre
departamentos.
FYEO - For Your Eyes Only - sòmente para seus olhos - sigla que pode ser colocada no
envelope que contém informação sigilosa.
HANDS ON:literalmente "mãos na massa" . Refere-se ao profissional que se envolve
diretamente na execução das tarefas, mesmo daquelas que delegou a outros.(*) ver
nota
HEADHUNTER: "caçador de cabeças" - a pessoa que recruta profissionais,
principalmente executivos, no mercado de trabalho.(*) ver nota
HEREBY - por meio deste(a).
FRANCHISING :(franxaizin) sistema em que o franqueado tem o direito de uso da
marca do franqueador , e opera conforme padrões estabelecidos por este.
GRACE PERIOD - período de carência
GROSS DOMESTIC PRODUCT - produto interno bruto.
GROSS PROFIT - lucro bruto.
HOLDING :(houldin) Sociedade que controla varias empresas. (*) ver nota
KNOW-HOW :(nôu hau) Conhecimento técnico e administrativo . Ter domínio de certa
tecnologia.(*) ver nota

LEASING : (lizin)Aluguel de bens ou imóveis com opção de compra futura.
LIABILITY - passivo contábil.
LOCKOUT -(locaut) greve de empregador, de empresários
LOBBY :(lóbi) Grupo de pessoas que influenciam outros para atingir seus objetivos,
nem sempre muito éticos.
MAILING :(meilin) Listagem . Lista de nomes e endereços. Lista para mala direta.
MANAGEMENT – É gerenciamento, controle de uma situação ou processo.
MANUFACTURER - fabricante.
MEETING - reunião presencial
NET MEETING- reunião via internet ou rede interna
NETWORK - rêde de contatos ou relacionamentos.Também usada em informatica
significando uma rede de computadores interligados.
NEWSLETTER :(nus leter) Boletim informativo.
Nominative Stock (USA)= Nominative Share (UK) - ação nonimal, ou nominativa.
OPEN MARKET : mercado aberto, aplicação em ações na bolsa de valôres.
OUT PLACEMENT : (aut pleis ment)recolocação de executivos e profissionais
OVERHEAD : (ouve héd)Diferença entre o custo de um bem e seu custo efetivo. (*) ver
nota
OVERTIME WORK - horas extra.
PART TIME JOB - trabalho de meio período.
PERKS – (OU FRINGE BENEFITS) –Benefícios adicionais alem do salário.
PUBLIC RECORDS - cartório público, registros públicos.
PAY AS YOU EARN - pagar à medida que recebe
R + D (ar – plâs - di) (Research and Development )_ pesquisa e desenvolvimento.
Veja a página--> Como dizer o alfabeto
RESULT ORIENTED -literalmente "orientado para resultados"- descreve pessoa ou
departamento focado em obter resultados e bater metas.

REVENUE- (reveniu)Receita , renda, dinheiro recebido em dado período de tempo
SPOKES MAN - porta voz (representante)
SHORTAGE – (xortije)escassez , falta de produto,mão de obra, matéria prima etc.
SPARE PARTS - peças de reposição
STAFF : (istéf) a equipe que trabalha com o gerente,ou diretor.
STRIKE - greve de empregados , de trabalhadores.
S.W.O.T ANALYSES- Analise dos fatores que caracterizam sua empresa e a do
concorrente. São eles:
Strenght Weakness – Opportunity – Threat (Fôrça – Fraqueza- OportunidadeAmeaça)
TARGET - alvo, meta a ser atingida.
TEAM WORK - trabalho de equipe.
TO BE BETTER OFF - estar em boa situação financeira.
TARGET MARKET –(targuet markét)Mercado-alvo (o publico a que se dirije seu
produto.)
TRADE BALANCE - Balança comercial
TRADE CENTER - centro de negócios
TAX (Taxes) – Imposto ( Impostos)
TAX BURDEN - carga tributária
TURNOVER : (târn ouver)
Valor total de negócios feitos em um ano (faturamento anual)
UPGRADE - atualização, aprimoramento.
VISA - visto em passaporte.
WAREHOUSE (uére auze) -armazem, depósito.
WORKING CAPITAL - capital de giro.
WORKING HOURS - horario de expediente.

(*) Nota: o "H" em inglês tem um som parecido como "R" dos cariocas.
Lembre-se! A pronuncia dada é apenas aproximada.
Para melhor resultado consulte um dicionário ou o(a) professor(a).
Estas palavras são em maioria, muito comuns no dia a dia de quem trabalha em
empresas, especialmente as de origem estrangeira. Conhece-las e usa-las pode
melhorar sua comunicação internacional.
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