
Resumo 

Tendo de apresentar uma Dissertação elaborada expressamente para um concurso de provas 

públicas na Faculdade de Engenharia do Pôrto, procuramos realizar um Trabalho em que a 

originalidade não lhe fôsse de todo alheia. 

Quem, por acaso, nos ler poderá verificar se sim ou não aquêle objectivo foi atingido.  

Definimos, préviamente, a Racionalização Industrial; depois partindo do conceito apresentado, 

absolutamente nosso, pessoal, subjectivo, tentamos estabelecer as Variantes e os Meios de 

Acção, que supomos ter de considerar e de atender no seguimento do nosso Estudo, cuja 

orientação ficou inicialmente delineada logo no primeiro capítulo.  

E como para nós o Taylorismo, o Gilbrethismo, o Fayolismo, e o Fordismo (e as suas 

aplicações práticas, tais como a Taylorização, a Gilbrethização, a Fayolização e a Fordização) 

mais não são do que diversas formas, diferentes aspectos, da Racionalização Industrial, 

consideramos aquêles sistemas e as suas realizações positivas como Variantes de aquela.  

Por outro lado o Maquinismo, o Automatismo, a Fisiotécnica, a Psicotécnica, o Fliéssarbeit e a 

Rítmica com a inerente Ritmização, não são senão condições ou possibilidades de a 

Racionalização Industrial se poder revelar eficientemente, não são senão processos de que 

esta se tem de valer para operar e para agir frutuosamente no campo da produção, numa 

palavra, constituem os seus Meios de Acção.  

De esta forma afigurou-se-nos, que não seria de ,todo descabido e nem falho de interêsse, 

num livro de esta natureza, o procurar demonstrar, que as Variantes e os Meios de Acção, no 

seu conjunto, oferecem ou uma intenção idêntica ou uma tendência análoga para um resultado 

comum, relativamente à finalidade última a que visa a Racionalização Industrial, tal como a 

concebemos aqui.  

Mas isto equivalia a termos de verificar se na totalização sincrética das Variantes e dos Meios 

de Acção se topava, a final, com uma Concordância Objectiva.  

Foi o que tentamos fazer.  

Eis a origem do nosso Trabalho; assim fica justificada a sua denominação; agora se 

compreendem tanto a sua traça, como a partição da matéria.  

Para finalizarmos êste prefácio justificativo da nossa Dissertação nada de melhor podemos 

fazer, do que perfilhar inteiramente os subsequentes períodos de um Técnico, cuja idoneidade 

e competência jamais foram impugnadas : « ... Le problème du travail ouvrier est à l'ordre du 

jour dans tons les pays. Mais on procede encore partout par tâtonnements plus ou moins 

heureux. La science du travail n'est pas encore élaborée, elle est à peine à ses 

commencements. Nous avons choisi une toute petite partie de ce grand problème sans aucune 

prétention à l'épuiser. Le, but que nous poursuivons est de démontrer lá fécondité des 

méthodes scientifiques appliquées au travail industriei, en passant en revue ce qui a déjà été 



accompli dans ce domaine.» E se a nossa construção doutrinária nos saiu da pêna 

perfunctòriamente imperfeita consola-nos, ao menos, o rememorar mentalmente êste 

pensamento de Horácio : Nihil est ab omni parte beatum.  


