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 Resumo 
  

 O presente trabalho consiste na tradução do livro Economics for Investment 

Decision Makers Workbook, da autoria de Christopher D. Piros, PhD, CFA e Jerald E. 

Pinto, PhD, CFA. Trata-se de um livro de informação básica sobre economia, um 

complemento para um livro muito maior: Economics for Investment Decision Makers, 

dos mesmos autores. O Workbook é uma versão muito mais resumida de cem páginas 

(em comparação às 800 do livro maior), e a intenção é que seja utilizado para consultas 

rápidas ou para treinar os conhecimentos do leitor, através dos exercícios apresentados. 

Está dividido em vinte e quatro capítulos: doze com a informação sobre economia e 

exercícios práticos e outros doze que consistem nas soluções dos ditos exercícios. 

 Não estudei economia antes de começar a tradução do livro, o que me forçou a 

fazer bastante pesquisa, tanto para perceber a informação resumida do texto como para 

encontrar os termos corretos durante a tradução. Foi um dos motivos que me levou a 

escolher este livro, pois foi uma excelente oportunidade para adquirir conhecimentos 

técnicos sobre economia. Acredito que o livro seja de grande interesse a tradutores que 

desejam adquirir conhecimentos sobre economia, pois não é muito comprido e a 

informação está bem resumida. Para tornar a leitura do texto mais fluida, um dos 

objetivos do trabalho foi a elaboração de um glossário dos termos económicos presentes 

no texto, para permitir uma consulta rápida ao leitor case ele se esqueça do significado 

de um termo. Este relatório está dividido em duas seções: uma onde apresento 

informação sobre economia retirada da internet e de outras fontes, e uma segunda seção 

onde apresento alguns dos casos de tradução mais problemáticos com que me deparei e 

a explicação sobre como cheguei à decisão que tomei. 

 

 Palavras-chave: Economia, Conhecimentos, Informação, Tradução, Resumido 
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 Abstract 
 

 The following work project consists of the translation of Economics for 

Investment Decision Makers Workbook, written by Christopher D. Piros, PhD, CFA 

and Jerald E. Pinto, Phd, CFA. It is a book on basic economics, a complement to a 

much larger book: Economics for Investment Decision Makers, by the same authors. 

The Workbook is a much more synthesised 100 page version (compared to the 800 of 

the larger book), and the intention is that it be used for quick research or to train the 

readers knowledge, through the exercises presented. It is divided in twenty four chapters: 

twelve with the information on economics and the practice exercises and the other 

twelve consist of the solutions to said exercises. 

 I have not studied economy before I began translating the book, which forced 

me to make plenty of research, both to understand the synthesised information in the 

text as well as to find the correct terms during the translation. That was one of the 

reasons that lead me to choose this book, as it was an excellent opportunity to adquire 

technical knowledge on economics. I believe the book is of great interest to translators 

who wish to acquire knowledge on economics, as it is not very long and the information 

is well synthesised. To make the reading of the text more fluid, one of the objectives of 

the project was the creation of a glossary of economic terms present in the text, to allow 

the reader a quick consultation should they forget a term’s meaning. This report is 

divided into two sections: one were I present information on economics taken from the 

internet and other sources, and a second section were I present some of the more 

troublesome translation cases I encountered and the explanation of how I arrived at the 

chosen decision. 

 

 Keywords: Economics, Knowledge, Information, Translation, Synthesised 
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1. Introdução 
 

 O instituto CFA é uma organização global de profissionais do investimento. Em 

1947 quatro associações de análise financeira uniram esforços no âmbito de promover a 

troca de ideias e apoiar o bem-estar da profissão de analistas financeiros. Em 1962, um 

conselho destes analistas financeiros criou a designação Analista Financeiro Certificado 

(Chartered Financial Analist – CFA) e estabeleceu um código de conduta. Em 1963, a 

profissão foi formalizada quando 284 candidatos fizeram o primeiro exame de CFA e 

foram conferidos 264 certificados. Hoje em dia, o instituto CFA tem mais de 110000 

membros em 140 países e 137 associações membros em 60 países. O instituto CFA não 

confere diploma, antes trabalha em conjunto com instituições de educação mundiais, 

oferecendo seminários, conferências educativas e publicações que permitem que os seus 

membros e outros participantes se mantenham a par dos desenvolvimentos na indústria 

do investimento. O programa CFA é oferecido internacionalmente pelo instituto, 

tomando partido do conhecimento e experiência coletivos de especialistas mundiais para 

criar uma cadeira de análise e gestão de investimentos que une os conhecimentos 

teóricos às habilidades práticas considerados necessários na profissão de especialista de 

investimento. O teste final é considerado o teste mais difícil em Wall Street, com menos 

de 20 candidatos a conseguirem passar os três exames à primeira. Os que conseguem 

tornam-se detentores de um certificado CFA. O certificado é uma qualificação oferecida 

a profissionais de finança e investimento, particularmente nos campos de gestão de 

investimento e análise financeira de ações, obrigações e dos seus ativos derivados. O 

programa centra-se na gestão de carteiras e análise financeira e fornece um 

conhecimento generalista de outras áreas da finança. Os detentores do certificado CFA 

são reconhecidos internacionalmente por várias instituições, incluindo a Bolsa de 

Valores de Nova Iorque e a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos, como 

investidores experientes e bem treinados e observadores objetivos que respondem a um 

código de ética. 

Da autoria de Christopher D. Piros, PhD, CFA e Jerald E. Pinto, PhD, CFA e 

orientado pelo instituto CFA, Economics for Investment Decision Makers Workbook é 

um manual de exercícios complementar de Economics for Investment Decision Makers, 

parte da série de livros sobre investimento do Instituto CFA, que contém todos os 

termos, conceitos, princípios e práticas que os profissionais de investimento precisam de 

saber para interpretar as novidades económicas mundiais e tomar decisões de 

investimento bem informadas. O Economics for Investment Decision Makers Workbook 

concentra-se no resumo da informação apresentada em Economics for Investment 

Decision Makers, servindo como material de referência e de estudo para profissionais e 

amadores, assim como em exercícios de prática para ajudar a consolidar o material 

estudado no livro principal. Antes de traduzir este livro, nunca tinha estudado economia 

extensivamente. Foi esse o motivo que me levou a escolher este livro para o trabalho: a 

oportunidade para aprofundar os meus conhecimentos sobre economia no que diz 

respeito tanto aos termos usados como ao próprio funcionamento da economia. Foi um 

grande desafio e requereu bastante pesquisa. Acredito que o livro é de interesse a 

tradutores que queiram traduzir textos sobre economia mas que não a tenham estudado 

anteriormente, pois não é muito comprido e contém bastante informação e terminologia 

básica de interesse a um potencial tradutor de textos económicos. Não é extenso o 

suficiente para dar uma formação completa em economia, mas é um bom começo. Para 

ajudar um leitor que não tem muitos conhecimentos sobre economia, o que pode tornar 

difícil de compreender o texto devido à sua natureza resumida, elaborei um glossário de 

termos para o leitor consultar caso se depare com termos cujo significado desconhece. 
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 Sendo destinado a investidores, a linguagem do livro é muito técnica e formal e 

tentei que a tradução fosse igual nesse aspeto. O livro está dividido em doze capítulos, 

cada um abordando temas económicos diferentes, desde os mais básicos como a lei da 

procura e da oferta até aos mais avançados, como as políticas económicas dos Estados e 

dos bancos e os regimes de taxas de câmbio. Cada capítulo apresenta um pequeno 

sumário da informação que será abordada, sob o título “Learning Outcomes”, seguida 

da informação em si, numa seção intitulada “Summary overview”, tudo na forma de 

listas de pontos “bullet”. Depois da informação estão os exercícios, numa seção 

intitulada “Practice problems”. Este padrão é o mesmo nos doze primeiros capítulos, 

após os quais se seguem outros doze capítulos, mas estes contém apenas as soluções dos 

exercícios de prática anteriormente apresentados. A tradução seguiu esta estrutura. Este 

relatório consistirá numa explicação de aspetos económicos importantes que estão 

pouco desenvolvidos no texto, utilizando informação retirada da internet e de uma fonte 

literária, com o propósito de mostrar a pesquisa que realizei sobre economia. Segue-se 

uma listagem dos casos de tradução que foram mais problemáticos para mim, a 

bibliografia e os sites da internet consultados. Dado o tema deste trabalho, concentrei-

me sobretudo nos casos de tradução de terminologia económica ou problemas que 

poderão advir na tradução de um texto económico. Em cada caso apresento, se for 

possível, exemplos da tradução escolhida na internet, ou exemplos que mostram o uso 

da palavra ou expressão num texto português, caso seja um estrangeirismo, juntamente 

com a fonte (o link para o texto online de onde foi tirado o exemplo). Nem sempre 

encontrei exemplos. Nesses casos tive de recorrer a ajuda do orientador ou procurar 

termos portugueses com um significado semelhante. Quando escolhi textos para me 

ajudar, tentei certificar-me de que eram de fontes credíveis, como o site do banco de 

Portugal. Recorri bastante a um livro de economia, 50 economics ideas you really need 

to know, de Edmund Conway, e a sua tradução portuguesa, para me ajudarem com os 

termos cuja tradução desconhecia. Também falarei sobre alguns dos problemas 

sintáticos que encontrei na tradução do inglês para o português. 
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 2. Fundamentos Teóricos 
 

 Apesar de ser um livro sobre economia, Economics for Investment Decision 

Makers é bastante resumido e deixa bastante informação por explicar, não possuindo 

gráficos ou outros auxiliares visuais. Para compreender bem o tema, efetuei alguma 

pesquisa sobre os conceitos mais importantes da economia mencionados no livro mas 

pouco desenvolvidos. Muita dessa pesquisa foi para a elaboração do glossário, mas 

parte foi também para ajudar a minha tradução. Nesta seção do relatório irei apresentar 

a informação que recolhi na internet sobre esses sujeitos, organizados em seções de 

microeconomia, macroeconomia e finanças. Os conceitos que selecionei para apresentar 

foram os que considerei mais importantes para um estudante de economia, de tal modo 

que necessitavam de uma explicação mais detalhada do que apenas um breve resumo no 

glossário. Por exemplo, para explicar convenientemente o conceito da procura e da 

oferta, é necessário apresentar gráficos e analisá-los, o que ficava demasiado extenso 

para o glossário. Ainda assim, a informação apresentada não é muito extensa, sendo 

apenas o principal e o básico, retirado das mesmas fontes de pesquisa que utilizei para a 

minha tradução (Wikipedia, Investopedia e o livro de Edmund Conway em particular). 

A informação foi sobretudo retirada de fontes inglesas e servi-me de uma metodologia 

de tradução igual à que utilizei para traduzir o livro. Retirei fragmentos de outros sites, 

para completar e confirmar a informação, mas as fontes principais estão na bibliografia. 

 

 2.1 Economia 
 

 Para começar a discutir a teoria económica, deve-se primeiro falar da escassez e 

da macroeconomia e da microeconomia. A escassez refere-se à tensão entre os nossos 

recursos limitados e os nossos desejos e necessidades, tendencialmente ilimitados. Para 

um indivíduo, o tempo, o dinheiro e a habilidade são recursos. Para um país, os recursos 

limitados incluem recursos naturais, capital, força de trabalho e tecnologia. Uma vez 

que todos os nossos recursos são limitados em comparação com os nossos desejos e 

necessidades, os indivíduos e os Estados têm de decidir que bens e serviços podem 

comprar e quais devem abandonar. Por exemplo, se um individuo decidir comprar um 

CD de Blu-Ray em vez de dois DVDs, então tem de abdicar da hipótese de possuir um 

segundo filme de tecnologia inferior em troca da qualidade superior do Blu-Ray. Cada 

nação e indivíduo têm valores diferentes, como é óbvio. As pessoas e as nações formam 

alguns destes valores como resultado das escassezes em particular que enfrentam. Então, 

por causa da escassez, as pessoas e os países têm de tomar decisões acerca de como 

alocarem os seus recursos. A teoria economia, por sua vez, procura estudar o motivo 

pelo qual fazemos essas decisões e a maneira mais eficiente para alocarmos os nossos 

recursos. 

 A macroeconomia e a microeconomia são as duas perspetivas a partir das quais a 

economia é observada. A macroeconomia observa o produto total de uma nação e a 

maneira como a nação aloca os seus recursos limitados de terreno, mão-de-obra e 

capital numa tentativa de maximizar os níveis de produção e promover o comércio e o 

crescimento para as gerações futuras. Após observar a sociedade no todo, Adam Smith 

notou que havia uma “mão invisível” a girar as rodas da economia: uma força de 

mercado que mantém a economia a funcionar. A microeconomia observa assuntos 

semelhantes, mas ao nível das pessoas individuais e empresas na economia. Tende a ser 

mais científica na sua abordagem e estuda as partes que compõem a economia no seu 

total. Analisando certos aspetos do comportamento humano, a microeconomia mostra-

nos como os indivíduos e empresas respondem a alterações no preço e porque é que 
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procuram e oferecem bens e serviços a níveis de preço particulares. A microeconomia e 

a macroeconomia estão interligadas. À medida que os economistas ganham 

compreensão de certos fenómenos, podem ajudar as nações e os indivíduos a tomarem 

decisões mais informadas na alocação de recursos. Os sistemas através dos quais as 

nações alocam os seus recursos pode ser colocado num espetro no qual a economia 

planificada está numa ponta e a economia de mercado está na outra. A economia de 

mercado é regulada através da ação de forças dentro de um mercado competitivo, que 

constituem a “mão invisível”, para determinar como os recursos devem ser alocados. O 

sistema de planificação económica depende do Estado para decidir como é que os 

recursos do país devem ser alocados. Contudo, em ambos os sistemas a escassez e os 

desejos ilimitados obrigam os Estados e os indivíduos a decidirem a melhor maneira de 

gerir os recursos e alocá-los na maneira mais eficiente possível. Apesar disso, há limites 

para o que o Estado e a economia podem fazer. 

 Existem duas escolas de pensamento principais nas quais as políticas 

económicas se baseiam: os Keynesianos e os monetaristas. O Keynesianismo é uma 

teoria económica das despesas totais numa economia e os seus efeitos no produto e na 

inflação. A teoria económica Keynesiana foi desenvolvida por John Maynard Keynes 

durante os anos 30, numa tentativa de compreender a depressão. Subsequentemente, o 

termo “teoria económica Keynesiana” foi usado para se referir ao conceito de que o 

desempenho de economia ideal pode ser alcançado, e as depressões económicas 

evitadas, através da influência da procura agregada, estabilização ativista e políticas de 

intervenção económica da parte do Estado. A economia Keynesiana é considerada uma 

teoria “do lado da procura” que se concentra nas alterações da economia a curto prazo. 

Antes da teoria económica Keynesiana, o pensamento económico clássico considerava 

que as variações cíclicas na taxa de emprego e no produto económico seriam modestas e 

que se auto-ajustariam. De acordo com esta teoria clássica, se a procura agregada na 

economia cair, a fraqueza resultante na produção e nos empregos precipitaria um 

declínio nos preços e nos salários. Um nível de salários e de inflação mais baixo 

induziria os empregadores a fazerem investimentos de capital e a empregarem mais 

pessoas, estimulando a taxa de emprego e restaurando o crescimento económico. A 

impressão geral antes da teoria Keynesiana era, portanto, que a economia se auto-

regulava, que a “mão invisível” entraria em ação por conta própria para repor a taxa de 

emprego e a produção económica a níveis ideais e que a oferta criava a procura (a 

simples produção de bens era o suficiente para despoletar procura por eles). A Grande 

Depressão pôs em causa esta teoria. Keynes defendeu, no seu livro General Theory of 

Employment, Interest and Money (1936) e outras obras que rigidezes estruturais e certas 

caraterísticas das economias de mercado exacerbariam a fraqueza económica e fariam 

com que a procura agregada caísse ainda mais. Por exemplo, a teoria económica 

Keynesiana refuta a noção defendida por alguns economistas que os salários mais 

baixos podem restaurar o pleno emprego, argumentando que os empregadores não farão 

mais contratações para produzir bens que não podem ser vendidos porque a procura é 

fraca. De maneira semelhante, as condições de negócio desfavoráveis podem fazer com 

que as empresas reduzam o investimento de capital, em vez de se aproveitarem dos 

preços mais baixos para investirem em novas instalações e equipamento. Isto também 

teria o efeito de reduzir as despesas e a taxa de emprego totais. Keynes argumentou que 

era a responsabilidade do Estado pôr a economia em movimento novamente pedindo 

dinheiro emprestado e gastando-o, contratando trabalhadores para o setor público e 

investindo em projetos de infra-estrutura. O dinheiro passará para a economia, entrando 

na circulação e revitalizando-a. Por exemplo, construir uma nova estrada cria trabalho 

para as empresas de construção, cujos empregados vão então gastar o dinheiro em 
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comida, bens e serviços. A chave do seu argumento era a ideia do multiplicador: Se o 

governos dos Estados Unidos encomendar um porta-aviões de 10 mil milhões de 

dólares à construtora de navios Northrop Grumman, poderíamos assumir que o efeito 

disto seria apenas o de injetar 10 mil milhões de dólares na economia. De acordo com o 

argumento do multiplicador, o efeito real seria maior. A Northrop Grumman contrata 

mais empregados e gera mais lucros. Os seus trabalhadores gastam mais em bens de 

consumo. Dependendo da propensão média para consumir dos consumidores, isto 

poderá aumentar o produto total por mais do que a quantidade de dinheiro público que 

foi injetado. Se o aumento de 10 mil milhões fizesse com que o produto económico dos 

Estados Unidos subisse por 5 mil milhões, o multiplicador seria de 0,5. Se subisse por 

1,5 mil milhões, o multiplicador seria 1,5. As crenças principais do Keynesianismo 

consistem em seis pontos: 1) O desempenho de uma economia é influenciado tanto 

pelas decisões públicas como as privadas e por vezes comporta-se de maneira errática; 2) 

O curto prazo é importante. Por vezes até mais do que o longo prazo. Aumentos de 

desemprego a curto prazo podem causar ainda mais danos a longo prazo, pois podem 

deixar uma mossa permanente na economia de um país; 3) Os preços e os salários 

respondem devagar a alterações na oferta e na procura, o que por sua vez significa que o 

desemprego é frequentemente mais elevado ou mais baixo do que deveria ser, dada a 

força da economia; 4) O desemprego é, frequentemente, demasiado elevado e volátil, 

enquanto que as recessões e as depressões são doenças económicas e não, como a 

explicação da “mão invisível” o diz, respostas de mercado eficientes a oportunidades 

pouco atraentes; 5) a expansão e recessão naturais da economia são um problema que os 

governos devem tentar estabilizar; 6) Os Keynesianos tendem a preocupar-se mais com 

o combate ao desemprego do que em combater a inflação.  

O Keynesianismo sempre foi controverso. Muitos críticos perguntam porque 

deveríamos assumir que os governos é que sabem o que é melhor para o bom 

funcionamento da economia? Será que a volatilidade económica é mesmo uma faceta 

assim tão perigosa? Apesar disto, os argumentos de Keynes pareceram fornecer uma 

solução para a Grande Depressão nos anos 30. O New Deal de Franklin D. Roosevelt 

(concebido para responder à crise) é visto como um exemplo clássico de um governo a 

injetar dinheiro na sua economia ao gastar milhares de milhões no meio de uma 

recessão. Ainda se debate se foi isto ou a Segunda Guerra Mundial o que acabou por pôr 

fim à Depressão, mas a mensagem poderosa que permaneceu foi que a intervenção do 

Estado funcionava. Após a publicação de The General Theory, governos em todo o 

mundo aumentaram consideravelmente os seus níveis de despesas públicas, em parte 

por razões sociais (para estabelecer bem-estar social para lidar com as consequências do 

elevado desemprego) e em parte a teoria económica Keynesiana sublinhava a 

importância dos governos terem controlo de partes importantes da economia. Durante 

uma considerável quantidade de tempo pareceu funcionar, com a inflação e o 

desemprego relativamente baixos e a expansão económica a manter-se forte, mas nos 

anos 70 as políticas Keynesianas foram alvo de crítica, particularmente da parte dos 

monetaristas. Um dos argumentos principais do Keynesianismo era que os governos não 

podem “ajustar as minúcias” de uma economia ao ajustarem regularmente as políticas 

fiscais e monetárias para manterem a taxa de emprego elevada. Há um atraso temporal 

demasiado grande entre o reconhecimento da necessidade de uma tal política (cortes nos 

impostos, por exemplo) e a altura em que a política surte efeito (mesmo se os decisores 

políticos identificarem rapidamente o problema, é preciso tempo para que as leis sejam 

elaboradas e aprovadas, e ainda mais tempo para que os cortes nos impostos afetem a 

economia em geral). Quando os cortes finalmente tiverem efeito, o problema que 

deveriam resolver poderá entretanto ter piorado, ou dissipado. 



 12 

 O monetarismo, por sua vez, é um conjunto de ideias baseado na crença que a 

inflação depende da quantidade de dinheiro que é emitido. É bastante associado a 

Milton Friedman, que argumentou, baseando-se na teoria quantitativa da moeda, que o 

governo deveria manter a oferta da moeda bastante estável, expandindo-a ligeiramente a 

cada ano, sobretudo para permitir o crescimento natural da economia. Enquanto que 

Keynes prestava mais atenção ao desemprego do que à inflação, e avisava que a 

economia podia ser melhorada por uma certa quantidade de interferência do Estado, 

Friedman argumentou que as pessoas deviam ser deixadas entregues aos seus próprios 

meios, sendo o papel principal do governo monitorizar e controlar a quantidade de 

dinheiro que flui pela economia. No seu livro A Monetary History of the United States 

1867 – 1960, escrito com Anna Schwartz, ele definiu a teoria do monetarismo. 

Friedman disse que “a inflação é sempre e em todo o lado um fenómeno monetário”. 

Isto é, ao injetar dinheiro extra para o sistema (como os Keynesianos gostam de fazer) 

os governos apenas aumentariam a inflação, arriscando grandes danos para a economia. 

Friedman acreditava que se os bancos centrais fossem encarregados de manter o 

controlo dos preços, a maioria das outras questões da economia (como o desemprego, o 

crescimento económico e a produtividade) resolver-se-iam sozinhos. Enquanto que 

Keynes argumentava que era bastante difícil persuadir os trabalhadores a aceitarem 

salários mais baixos, a teoria monetarista argumentava o contrário: que os rendimentos 

mais baixos para os trabalhadores e os preços mais baixos para as empresas eram 

aceitáveis face à inflação crescente. De acordo com Friedman, a taxa de crescimento de 

uma economia podia ser determinada pelo controlo da quantidade de moeda a ser 

emitida pelos bancos. Se se criar mais dinheiro, as pessoas gastam mais e vice-versa. 

Também marcou uma importante alteração política: enquanto que Keynes argumentava 

que os políticos deveriam tentar controlar a economia através da política fiscal, 

Friedman achava que se devia dar controlo sobre a economia aos bancos centrais 

independentes, através do uso de taxas de juro (se bem que com algumas regras estritas). 

Friedman disse que, numa recessão, os bancos centrais devem impedir a deflação 

injetando mais dinheiro no sistema. Ele argumentou que no período que antecedeu a 

Grande Depressão, a Reserva Federal dos Estados Unidos cometeu o erro de apertar 

com demasiada força nos bancos da América e permitindo que demasiados fossem à 

falência, o que por sua vez fez com que a quebra económica fosse ainda mais dolorosa. 

Com efeito, ele culpou a Reserva Federal por transformar o que poderia ter sido uma 

pequena recessão na depressão em que acabou por se tornar. A princípio, prestou-se 

pouca atenção aos argumentos de Friedman. Durante os anos 60, o Keynesianismo 

estava a funcionar bem. O crescimento era estável, a taxa de inflação estava baixa e o 

desemprego estava sob controlo. Depois ocorreram as crises petrolíferas e o tumulto 

económico dos anos 70. O mundo ocidental conheceu um período de estagflação, com 

uma descida do crescimento económico e uma subida da inflação e do desemprego. 

Parecia que a teoria económica Keynesiana não tinha resposta para isto, abrindo 

caminho para a teoria de Friedman. Ele tinha previsto que tal acontecimento era 

possível e ele propôs uma solução: combater a inflação, não o desemprego. De ambos 

os lados do Atlântico, os políticos aceitaram a doutrina. Nos anos 80, Paul Volcker, 

presidente da Reserva Federal, conduziu os Estados Unidos através de uma recessão 

dolorosa e traumática para controlar os preços novamente. No Reino Unido, a Primeira-

ministra Margaret Thatcher afeiçoou-se à mensagem monetarista. Na Alemanha, o 

Bundesbank também começou a prestar atenção específica à velocidade a que o 

dinheiro estava a ser imprimido. Nos anos que se seguiram, contudo, o monetarismo 

deixou de apelar aos economistas, e provou-se que a ligação entre diferentes medidas de 

oferta da moeda e inflação era menos clara do que a maioria das teorias monetaristas 
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tinha sugerido. O problema era que, quer Friedman estivesse correto ou errado, revelou-

se demasiado difícil encontrar uma medida apropriada de crescimento monetário (a 

quantidade de moeda que flui pela economia) de modo que é complicado colocar a sua 

doutrina em prática. A inflação é um fenómeno monetário, mas a quantidade de 

dinheiro em circulação sobe e desce com frequência por motivos que nada têm a ver 

com a inflação. Por exemplo, quando especialistas em Wall Street concebem um novo 

tipo de instrumento financeiro, este normalmente aumenta a quantidade de moeda no 

sistema. Contudo, é difícil ou impossível perceber o que está a motivar os aumentos até 

após o evento, altura na qual os banqueiros dos bancos centrais já terão tomado as suas 

decisões acerca da taxa de juro. Hoje em dia, muitos bancos centrais deixaram de 

estabelecer metas monetárias e antes adotaram metas de inflação estritas, exceto o 

Banco Central Europeu, que mantém ambas. O sucessor de Volcker na Reserva Federal, 

Alan Greenspan, apesar de crente no mercado livre com grande respeito pelo 

monetarismo, também foi responsável por ignorar as estatísticas monetárias, ao ponto 

em que a Reserva Federal parou de publicar estatísticas sobre o crescimento monetário. 

 O resultado do confronto entre Friedman e Keynes foi um empate. Os bancos 

centrais modernos tendem a concentrar-se tanto nos indicadores da massa monetária 

como nos indicadores mais tradicionais quando decidem a política a tomar. Apesar do 

foco no dinheiro ter diminuído nos anos 90 e no princípio da década de 2000, regressou 

recentemente, com os economistas a afirmarem que o abrandamento do crescimento 

monetário ajudou a explicar a recessão que se seguiu à crise de crédito de 2008. Por 

outro lado, existe um consenso cada vez maior de que os tipos de políticas sugeridos por 

Friedman, e defendidos por Thatcher e Reagan nos anos 80 (liberalizar os mercados 

financeiros, reprimir a inflação e o crescimento económico, dar mais liberdade às 

empresas para pedirem empréstimos e para contratarem e despedirem pessoal) foram na 

verdade parcialmente responsáveis pela acumulação de dívida que despoletou a crise 

financeira. 

 

 2.2. Microeconomia  
 

 2.2.1. Procura e oferta 
 

 A procura e a oferta constituem um par de conceitos fundamentais da economia. 

A procura refere-se à quantidade de um produto ou serviço que é desejada pelos 

compradores. A quantidade procurada é a quantidade de um produto que as pessoas 

estão dispostas a comprar a um certo preço. A relação entre preço e quantidade 

procurada é conhecida como a função da procura. A oferta representa a quantidade que 

o mercado pode oferecer. A quantidade oferecida refere-se à quantidade de um certo 

bem que os produtores estão dispostos a oferecer quando recebem um certo preço. A 

correlação entre preço e a quantidade de um bem ou serviço que é oferecida no mercado 

é conhecida como a função da oferta. O preço é um reflexo da procura e da oferta. A 

relação entre procura e oferta é subjacente às forças responsáveis pela alocação de 

recursos. Nas teorias da economia de mercado, a teoria da procura e oferta afirma que o 

sistema de preços garante a alocação mais eficiente possível dos recursos. 

 A lei da procura afirma que, se todos os outros fatores se mantiverem constantes, 

então quanto mais elevado o preço de um bem, menor será a procura por esse bem. Por 

outras palavras, quanto mais elevado for o preço, menor será a quantidade procurada. A 

quantidade de um bem que os compradores compram a um preço elevado é menor 

porque à medida que o preço de um bem sobe, o seu custo de oportunidade também 

sobe. Como resultado, as pessoas naturalmente evitam comprar um produto que as 
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forçará a abandonar o consumo de outro produto que valorizam mais. A função da 

procura é uma curva com declive decrescente. 

 
 

 A, B e C são pontos na curva de procura. Cada ponto da curva reflete uma 

correlação direta entre quantidade procurada (Q) e preço (P). Portanto, no ponto A 

quantidade procurada será Q1 e o preço será P1, e por aí adiante. A curva da função da 

procura ilustra a relação negativa entre preço e quantidade procurada. Quanto mais 

elevado o preço de um bem, menor a quantidade procurada (A), e quanto menor o preço, 

maior a procura pelo bem (C). 

 Tal como a lei da procura, a lei da oferta demonstra as quantidades que serão 

vendidas a um certo preço. Mas ao contrário da lei da procura, a função da oferta mostra 

uma curva com declive ascendente. Isto significa que, quanto mais elevado o preço, 

mais elevada será a quantidade oferecida. Segue-se o pressuposto que todos os 

produtores têm condições iguais (o que na realidade não é o caso). Quando o preço sobe, 

os lucros da venda do produto sobem e, desde que esteja na parte crescente da curva de 

custo marginal, o custo de equilíbrio do produtor (igualdade entre custo marginal e 

receita marginal) desloca-se para a direita (maior quantidade vendida). A dado ponto do 

nível de produção, deixa de ser rentável produzir mais produtos, por uma variedade de 

motivos
1
 que aumentam o custo. No fim, os produtores que conseguirem produzir mais 

barato ganham à competição. 

                                                 
1
 Ver “Marginalidade”, na página 15. 
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 A, B e C são pontos na curva da oferta. Cada ponto da curva reflete uma 

correlação direta entre quantidade oferecida (Q) e preço (P). No ponto B, a quantidade 

oferecida será Q2 e o preço será P2, e por aí adiante. 

 Contudo, ao contrário da função de procura a função de oferta é um fator de 

tempo. O tempo é importante para a oferta porque os vendedores têm de, mas nem 

sempre podem, reagir rapidamente a uma variação na procura ou no preço. Por isso é 

importante tentar determinar se uma variação de preço provocada pela procura será 

permanente ou temporária. 

 Digamos que há um aumento súbito na procura e no preço de guarda-chuvas 

numa época de chuva inesperada. Os vendedores podem simplesmente satisfazer a 

procura através de uso mais intensivo do seu equipamento de produção. Se, contudo, 

houver uma alteração do clima, a população vai precisar de guarda-chuvas o ano inteiro. 

Prevê-se que a variação na procura e no preço seja a longo prazo. Os vendedores terão 

de alterar o equipamento e as instalações de produção para cumprir os níveis de procura 

a longo prazo. 

 Eis um exemplo de como a oferta e a procura afetam o preço. Um CD de edição 

especial de uma banda foi posto à venda a 20 euros. Uma vez que a análise anterior da 

empresa discográfica demonstrou que os consumidores não procuram CDs a um preço 

superior a 20 euros, foram produzidos apenas dez CDs porque o custo de oportunidade é 

demasiado elevado para justificar a produção de mais. Se, contudo, os dez CDs forem 

procurados por 20 pessoas, o preço irá subir porque, de acordo com a função da procura, 

à medida que a procura sobe, também sobe o preço. Consequentemente, uma subida do 

preço fará com que sejam oferecidos mais CDs, uma vez que a função da oferta mostra 

que quanto maior o preço, maior a quantidade oferecida. Se, contudo, forem produzidos 

30 CDs e a procura permanecer nos 20, o preço não subirá porque a oferta acomoda e 

ultrapassa a procura. Após os 20 clientes concluírem as suas compras dos CDs, o preço 

dos CDs que sobraram poderá descer numa tentativa para os vender. O preço mais baixo 

deixará o CD ao alcance de pessoas que tinham anteriormente decidido que o custo de 

oportunidade da compra do CD a 20 euros era demasiado elevado. 
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 Quando a oferta e a procura são iguais (quando a função de procura e a função 

de oferta se intersetam), diz-se que o mercado está em equilíbrio. Neste ponto, a 

alocação de bens está no topo da sua eficiência porque a quantidade de bens a serem 

oferecidos é exatamente igual à quantidade de bens a serem procurados. Portanto, toda a 

gente (indivíduos, empresas ou países) está satisfeita com a condição económica atual. 

Ao preço dado, os vendedores estão a vender todos os bens que produziram e os 

consumidores estão a receber todos os bens que procuram. 

 
 Como se pode ver no gráfico, o equilíbrio ocorre na interseção entre a curva de 

procura e a de oferta, que não indica qualquer ineficiência de alocação de recursos. 

Neste ponto, o preço dos bens será P* e a quantidade será Q*. Estes valores são 

referenciados como preço e quantidade de equilíbrio. No mercado real, o equilíbrio só 

pode ser alcançado em teoria, por isso os preços dos bens e dos serviços estão 

constantemente a alterarem-se em resposta às flutuações da procura e da oferta. 

 O desequilíbrio ocorre cada vez que o preço ou quantidade não é igual a P*, ou 

Q*. Se o preço for demasiado elevado, a oferta excessiva será criada dentro da 

economia, e haverá ineficiência de alocação de recursos. 
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 Ao preço P1, a quantidade de bens que os produtores desejam oferecer é 

indicada por Q2. No entanto, a P1 a quantidade que os consumidores querem consumir 

é a Q1, uma quantidade muito menor que Q2. Uma vez que Q2 é maior que Q1, está a 

ser produzido demasiado e há pouco a ser consumido. Os vendedores estão a tentar 

produzir mais bens, que esperam poder vender para aumentar os lucros, mas os que 

consomem os bens acharão o produto menos atraente e comprarão menos porque o 

preço é demasiado elevado. 

 A procura excessiva é criada quando o preço é estabelecido abaixo do preço de 

equilíbrio. Uma vez que o preço é tão baixo, demasiados consumidores querem o bem e 

os produtores não estão a produzir o suficiente. 

 
 Nesta situação, ao preço P1, a quantidade de bens procurados pelos 

consumidores é Q2. No entanto, a quantidade de bens que os produtores estão dispostos 

a produzir a este preço é Q1. Portanto, não estão a ser produzidos bens suficientes para 

satisfazer a procura dos consumidores. Contudo, uma vez que os consumidores têm de 
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Q1 
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competir entre si para comprar o bem a este preço, a procura irá forçar o preço a subir, o 

que fará com que os vendedores queiram oferecer mais e aproximando o preço do ponto 

de equilíbrio. 

 Na economia, os “movimentos” e as “deslocações” em relação às curvas de 

oferta e de procura representam fenómenos de mercado muito diferentes. Um 

movimento refere-se a uma variação ao longo de uma curva. Na curva da procura, um 

movimento denota uma variação tanto no preço como na quantidade procurada, de um 

ponto a outro da curva. O movimento implica que a função de procura permanece 

consistente. Portanto, um movimento ao longo da curva de procura irá ocorrer quando o 

preço do bem e a quantidade procurada se alterarem de acordo com a função de procura 

original. Por outras palavras, um movimento ocorre quando uma variação na quantidade 

procurada é causada apenas por uma variação no preço, e vice-versa. 

 
 Como um movimento ao longo da curva de procura, um movimento ao longo da 

curva da oferta significa que a função de oferta permanece consistente. Portanto, um 

movimento ao longo da curva de oferta irá ocorrer quando o preço do bem se alterar e a 

quantidade oferecida se alterar de acordo com a função de oferta original. Por outras 

palavras, um movimento ocorre quando uma variação na quantidade oferecida é causada 

apenas por uma variação no preço, e vice-versa. 
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 Um deslocamento numa curva de procura ou oferta ocorre quando a quantidade 

procurada ou oferecida de um bem se altera apesar de o preço permanecer igual. Por 

exemplo, se o preço de uma garrafa de cerveja for 2€ e a quantidade de cerveja 

procurada aumentasse de Q1 para Q2. Nesse caso haveria uma deslocação na procura da 

cerveja. Deslocações na curva de procura implicam que a função de procura original se 

alterou, o que significa que a quantidade procurada é afetada por outro fator que não o 

preço. Uma deslocação na função de procura ocorreria se, por exemplo, a cerveja 

subitamente se tornasse o único álcool disponível para consumo. 

 
 De maneira semelhante, se o preço de uma garrafa de cerveja fosse 2€ e a 

quantidade oferecida diminuísse de Q1 para Q2, então haveria uma deslocação na oferta 

da cerveja. Como uma deslocação na curva de procura, uma deslocação na curva da 

oferta implica que a curva de oferta original se alterou, o que significa que a quantidade 

oferecida é efetuada por outro fator que não o preço. Uma deslocação na curva da oferta 
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ocorreria se, por exemplo, um desastre natural causasse uma grande escassez de lúpulo. 

Os fabricantes de cerveja seriam obrigados a oferecer menos cerveja pelo mesmo preço. 

 
 

 2.2.2. Elasticidade 
 

 Elasticidade, em termos económicos, é uma medida que mede a reação de uma 

variável a uma alteração noutra variável. A elasticidade num determinado ponto de uma 

curva de procura e oferta é o nível ao qual a variável dependente (como a quantidade) 

reage a uma variação na variável independente (por exemplo, o preço). A elasticidade 

varia entre produtos porque alguns produtos podem ser mais essenciais para o 

consumidor. Produtos que são necessidades são mais insensíveis a alterações no preço 

porque os consumidores continuarão a comprar esses produtos apesar dos aumentos dos 

preços. Por outro lado, um aumento do preço para um bem ou serviço que não é 

essencial irá desencorajar os compradores porque o custo de oportunidade da compra do 

produto torna-se demasiado elevado. Um bem ou serviço é considerado altamente 

elástico se uma variação ligeira no preço conduzir a uma variação acentuada na 

quantidade procurada e oferecida. Normalmente estes tipos de produtos estão 

disponíveis em qualquer mercado e não são estritamente necessários para o dia-a-dia. 

Por outro lado, um bem ou serviço é inelástico se alterações no preço apenas causarem 

alterações modestas, ou nenhuma, na quantidade procurada e oferecida. Estes bens 

tendem a ser coisas que são consideradas necessárias para o dia-a-dia do consumidor. 

Para determinar a elasticidade, usa-se a equação: Elasticidade = (% de variação na 

quantidade / % de variação no preço). Se o valor absoluto da elasticidade for maior 

ou igual a um, a curva é considerada elástica. Se for menor que um, diz-se que a curva é 

inelástica. Em geral, a elasticidade da procura em relação ao preço é negativa 

(representada por uma reta decrescente) porque quanto mais o preço sobre, mais a 

procura pelo bem diminui (menor quantidade vendida). 

 Se houver um grande decréscimo na quantidade procurada com um pequeno 

aumento do preço, a curva da procura fica mais horizontal, indicando que a procura do 

bem é elástica ao preço.  

P
reço 

Quantidade 

Oferta (O) 

Q2 Q1 

2 

Deslocações na oferta da 

cerveja 



 21 

 
 

A procura inelástica é representada por uma curva muito mais vertical, uma vez 

que a quantidade procurada se altera pouco com uma grande deslocação do preço. 

 
 A elasticidade da oferta funciona de maneira semelhante. Se uma variação num 

preço resultar numa grande variação na quantidade oferecida, a curva da oferta parece 

mais plana e é considerada elástica. Neste caso, a elasticidade é maior ou igual a um.  
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Por outro lado, se uma grande variação no preço apenas causar uma pequena variação 

na quantidade oferecida, então a curva de oferta é mais inclinada e a sua elasticidade 

seria menor que um. 

 
Existem três fatores principais que afetam a elasticidade da procura 

relativamente ao preço: a disponibilidade dos substitutos, a quantidade de rendimento 

disponível para gastar no bem e o tempo. 

 A disponibilidade dos substitutos é o fator mais importante que influencia a 

elasticidade de um bem ou serviço. Em geral, quantos mais substitutos, maior será a 

elasticidade. Por exemplo, se o preço de um café subir por 25 cêntimos, alguns dos 

clientes substituiriam o seu café da manhã por chá, que é o que basta para que ocorra 

elasticidade. O café é um bem elástico porque uma subida do preço causará um 

decréscimo da procura quando alguns dos consumidores começarem a comprar chá em 

vez de café. 

Quantidade (Q) 

P
reço

 (P
) 

Oferta inelástica 

Quantidade (Q) 

P
reço

 (P
) 

Oferta elástica 



 23 

 Contudo, se o preço da cafeína subir veríamos pouca variação no consumo de 

café ou chá, porque existem poucos substitutos para a cafeína. A maioria das pessoas 

não está disposta a abdicar da cafeína, não importa o preço. Portanto, a cafeína é um 

produto cuja procura é inelástica devido à sua falta de substitutos. Enquanto que um 

produto é elástico devido à disponibilidade de substitutos, a industria em si tende a ser 

inelástica. Normalmente, os bens únicos, como os diamantes, são inelásticos porque têm 

poucos substitutos, ou nenhum. 

 A quantidade de rendimento disponível para gastar no bem refere-se ao total de 

dinheiro que uma pessoa pode gastar num bem ou serviço em particular. Se o preço de 

uma embalagem de sumo subir de 50 cêntimos para 1 euro, mas o rendimento 

permanecer igual, o rendimento disponível para gastar no sumo, que são dois euros, já 

só é suficiente para se comprar duas embalagens, em vez de quatro. Por outras palavras, 

o consumidor é obrigado a reduzir a sua procura por sumo. Portanto se houver um 

aumento do preço e nenhuma variação na quantidade de rendimento disponível para 

gastar no bem, haverá uma reação elástica na procura. A procura é sensível a uma 

variação no preço se não houver variação no rendimento. 

 O tempo é o terceiro fator de influência. Se o preço de cigarros subir dois euros 

por maço, um fumador irá provavelmente continuar a comprar os seus cigarros diários. 

Isto significa que o tabaco é inelástico porque a variação do preço não tem uma 

influência significativa na quantidade procurada. Contudo se esse fumador não puder 

dispensar os dois euros extra por dia e começar a deixar o hábito ao longo de um 

período de tempo, a elasticidade da procura dos cigarros para esse consumidor torna-se 

elástica a longo prazo. 

 Como a procura diminui se o preço aumentar enquanto o rendimento permanece 

o mesmo, isso significa que se houver um aumento do rendimento, a procura tende a 

subir também. O nível ao qual um aumento do rendimento causará um aumento da 

procura de um bem é chamado de elasticidade da procura em relação ao rendimento, e 

pode ser exprimida pela seguinte equação: 

 

 EDy = ((Q atual – Q anterior) / (Q anterior)) 

  ((Y atual – Y anterior) / (Y anterior)) 

 

 ED = Elasticidade da procura  

 Q = Quantidade 

 Y = Rendimento 

 EDy = Elasticidade-preço 

 

Se a EDy for maior que um, considera-se que a procura pelo artigo tem uma 

elasticidade em relação ao rendimento elevada. Se a EDy for menor que um, considera-

se que a procura é inelástica. Os artigos de luxo têm habitualmente uma maior 

elasticidade de rendimento porque quando as pessoas têm um rendimento mais elevado 

não precisam de sacrificar muito para os comprar. Viagens de avião são um exemplo de 

artigo de luxo. Imaginando que um homem recebeu um aumento de 10000 euros no seu 

salário, dando-lhe um salário anual de 80000 euros, ele decide usar este poder de 

compra para viajar de avião duas vezes por ano, em vez de apenas uma como dantes. A 

equação será, portanto: 

 

EDy = ________((2-1) / (1)) = 1________ 

 ((80000 – 70000) / (70000)) = 0,14 
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EDy = 1 / 0,14 = 7 

 

A elasticidade-rendimento para as viagens de avião é 7 – altamente elástico. 

Com alguns bens e serviços podemos notar um decréscimo na procura à medida 

que o rendimento aumenta. São considerados bens e serviços de qualidade inferior que 

serão abandonados pelo consumidor que receber um aumento do salário. Um exemplo 

poderá ser o aumento na procura de discos Blu-Ray em oposição aos DVDs, que são 

geralmente considerados de qualidade inferior. Produtos para os quais a procura diminui 

à medida que o rendimento sobe têm uma elasticidade de rendimento menor que zero. 

Produtos cuja procura não se altera apesar de haver uma variação no rendimento 

normalmente têm uma elasticidade de rendimento de zero. Estes bens e serviços são 

considerados necessidades. 

 

2.2.3. Função de produção 
 

 A função de produção indica a quantidade máxima de output que pode ser obtida 

de um dado número de inputs. Ela descreve uma fronteira que representa o limite de 

output que pode ser obtido com cada combinação exequível de inputs. As empresas 

utilizam a função de produção para determinar quanto output devem produzir dado o 

preço do bem e qual a combinação de inputs que devem utilizar na produção, dado o 

preço do capital e da mão-de-obra. A função de produção também dá informação sobre 

retornos à escala em crescentes ou decrescentes e a produtividade marginal da mão-de-

obra e do capital. 

 Quando as empresas estão a tentar decidir quanto produzir, geralmente 

descobrem que, a elevados níveis de produção, os seus custos marginais começam a 

aumentar. Isto também é conhecido como retornos à escala decrescentes (aumentar os 

inputs causa um aumento menos que proporcional na quantidade de output). Se não 

fossem os retornos à escala decrescentes, a oferta poderia expandir-se sem limites sem 

aumentar o preço do bem. A função de produção mais habitual é Q = F(K,L), na qual Q 

representa a quantidade de output, K é a quantidade de capital e L é a quantidade de 

mão-de-obra utilizada na produção. O símbolo F é o símbolo matemático da função, a 

relação entre dois conjuntos (neste caso capital e mão-de-obra). Se a empresa tiver uma 

função de produção de Q = F(K,L), então se 2Q < F(2K,2L), a função de produção tem 

custos marginais crescentes e retornos à escala decrescentes. De maneira semelhante, se 

2Q > F(2K,2L), então são retornos à escala crescentes, e se 2Q = F(2K,2L), são retornos 

à escala constantes. 

 Se a função de produção for simples, como Q = K + L, então indica que a 

empresa pode produzir uma unidade de output por cada unidade de capital e mão-de-

obra empregada. A partir desta função, vemos que a indústria tem retornos à escala 

constantes. Isto é, a quantidade de output irá aumentar proporcionalmente a qualquer 

aumento na quantidade de inputs. Outra função de produção comum é a função de 

Cobb-Douglas. Um exemplo dessa função é Q = K
0,5

L
0,5

. Descreve uma empresa que 

precisa do menor número total de inputs quando a combinação de inputs é relativamente 

igual. Por exemplo, a empresa precisa de produzir 25 unidades de output utilizando 25 

unidades de capital e 25 de mão-de-obra, ou pode produzir as mesmas 25 unidades de 

output com 125 unidades de mão-de-obra e uma de capital. Outro exemplo: a função de 

produção de Leontief aplica-se a situações nas quais os inputs têm de ser utilizados em 

proporções fixas. A partir dessas proporções, se a utilização de um input for aumentada 

sem que outra seja aumentada, o output não se alterará. Esta função de produção é dada 
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por Q = Min(K,L). Por exemplo, uma empresa com cinco empregados irá produzir 

cinco unidades de output, desde que também tenha cinco unidades de capital. 

 

2.2.4. Marginalidade 
 

Quando os economistas se referem ao “valor marginal”, estão a falar do valor da 

próxima unidade (produzida, vendida, consumida, depende do que está a falar), 

independentemente do valor da unidade anterior. Este valor pode ser qualquer coisa: 

taxas, tempo, preços, receitas, custos, etc. É frequente que não se atribua ao valor 

marginal um valor numérico específico, pois pode ser bastante difícil quantificá-lo de 

maneira precisa. Pelo contrário, o interesse é na dinâmica da marginalidade, isto é, qual 

o sentido de evolução (crescimento, decréscimo ou manutenção) e respetivo ritmo 

(moderado, elevado, etc.). Por exemplo, um corredor de maratona está prestes a iniciar a 

corrida. Podemos considerar que essa pessoa é um produtor, e o seu produto é a 

distância. Para fabricar este produto, ele tem de usar inputs e pagar despesas gerais, que 

ele paga através de esforço físico neste exemplo. Assim que a corrida começa, o 

corredor não para de produzir até ter fabricado 42 quilómetros. A primeira milha é fácil. 

O corredor está bem hidratado, sente-se ágil e os seus custos de exerção são muito 

baixos. A primeira milha será de produção “barata”, por assim dizer. Quando o corredor 

chega aos 21 km, começa a ficar esgotado. O corpo está fatigado, a respiração é difícil e 

as pernas começam a arder. O tamanho de uma milha não se alterou, mas o custo de 

produção por milha está a subir rapidamente. A uma milha de distância da linha de 

chegada, o corredor está quase completamente esgotado. A despesa de esforço por 

milha chegou a um valor muito superior ao original. O corredor é um exemplo de um 

produtor com um custo marginal de produção ascendente. 

O gráfico seguinte representa a curva de custos marginais crescentes. As receitas 

sobem com o número de unidades produzidas, mas os custos de produção também 

sobem. Chega a um ponto em que o custo começa a subir de maneira acentuada. Esse é 

o ponto de produção no qual a empresa maximiza os lucros. A partir daí, os lucros 

diminuem porque cada nova unidade produzida torna-se mais cara, até que os custos 

ultrapassam as receitas e a empresa entra em prejuízo. 

 

 
 O inverso também se verifica. Suponhamos que uma equipa de psicólogos e 

educadores determina que as crianças numa turma do infantário de cinco alunos com 

um professor aprendem e retêm informação tão bem como uma turma de dez alunos e 

apenas um professor. Agora imaginemos que dois distritos escolares, cada um com 

cinco crianças por turma, estão a considerar unir-se num único distrito. Os 

administradores escolares estão preocupados. Ao unirem-se, terão de duplicar o 

tamanho da produção, de cinco para dez. A primeira impressão seria a de uma 

duplicação dos custos. É verdade que custará mais manter uma turma de dez do que 

Quantidade 

Receita Total 

Custo Total 

Ponto de encerramento da 

produção 

Ponto de maximização dos lucros 

Eur€ 
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uma de cinco. Seria preciso o dobro dos livros, mesas e material escolar. Mas isso não 

significa necessariamente que os custos dupliquem. A turma unida só precisa de um 

professor, uma sala de aulas, uma conta de aquecimento, etc. Uma vez que o custo 

marginal da educação está a decrescer, a união dos distritos irá acabar com um custo por 

aluno mais baixo do que as escolas originais. Ao racionalizar as despesas, a escola 

híbrida pode educar os alunos de maneira mais eficiente do que os dois distritos a 

operarem por conta própria. 

 

2.2.5. Custo de oportunidade 
 

Cada hora do nosso dia tem um valor. Por cada hora que trabalhamos num 

emprego, é tempo que poderíamos ter usado noutro emprego diferente, ou a dormir ou a 

ver um filme. Por mais tempo livre que tenhamos, nunca conseguimos fazer tudo o que 

queremos. O mesmo princípio aplica-se noutras áreas. Para termos algo, temos de 

abdicar de outra coisa. A economia lida com esta problemática através da noção do 

custo de oportunidade. 

O custo de oportunidade é o valor do que é abdicado para se poder ter algo 

diferente. Este valor é único para cada indivíduo. Um certo indivíduo pode, por exemplo, 

abdicar de gelado para ter uma dose extra de puré de batata. Para este indivíduo, o puré 

de batata tem um valor maior do que a sobremesa. Mas pode mudar de ideia no futuro 

porque podem haver momentos nos quais o puré de batata não é tão atrativo como o 

gelado. O custo de oportunidade das decisões de um indivíduo é, portanto, determinado 

pelas suas necessidades, desejos, tempo e recursos (rendimento). O conceito de custo de 

oportunidade é tão importante para as empresas como para os indivíduos. Por exemplo: 

uma fábrica de sapatos. O dono planeia investir 500000$ numa nova máquina que irá 

acelerar dramaticamente a produção de sapatos de couro. Esse dinheiro poderia também 

ser colocado numa conta bancária onde ganharia 5 por cento de juro anual. Portanto, o 

custo de oportunidade do investimento é 25000$ por ano (a quantidade de que se 

abdicou porque o dinheiro foi usado para investir na maquinaria, em vez de ser 

depositado no banco). Um país decidirá a melhor maneira de alocar os seus recursos de 

acordo com o seu custo de oportunidade. No caso de um país que decide produzir mais 

vinho do que algodão, o custo de oportunidade é igual ao custo da produção de algodão 

que tem de ser abdicada. Quando encarado com dois bens semelhantes, um indivíduo 

comprará o menos caro. Por exemplo, suponha-se que ele tem de fazer uma escolha 

entre dois serviços telefónicos. Se ele comprasse o mais caro, teria de reduzir o número 

de vezes por mês que vai ao cinema. Abdicar destas oportunidades para ir ao cinema 

poderá ser um custo demasiado elevado para esta pessoa, fazendo-o escolher o serviço 

menos caro. O custo de oportunidade é diferente para cada pessoa, empresa e nação. 

Portando, o que é mais valorizado varia entre pessoas e países quando são feitas as 

decisões sobre alocação de recursos. 

Na produção, os custos de oportunidade são diferenciados em custos explícitos e 

custos implícitos. Os custos explícitos são custos de oportunidade que envolvem 

pagamento monetário direto pelos produtores. O custo de oportunidade dos fatores de 

produção que não pertencem ao produtor é o preço que o produtor tem de pagar por eles. 

Por exemplo, uma empresa gasta 100$ em eletricidade, por isso o seu custo de 

oportunidade é 100$. Os custos implícitos são os custos de oportunidade implicados 

pelos usos que a empresa dá aos seus fatores de produção (que são posse sua). Por 

exemplo, um fabricante comprou 1000 toneladas de para produzir um produto 

utilizando a sua maquinaria. Os custos de oportunidade de utilização da maquinaria (em 

vez da a usar para outra produção ou para alugar a um terceiro) são os custos implícitos. 
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2.2.6. Utilidade 
 

O foco da economia centra-se em resolver o problema da escassez: o problema 

de cumprir os desejos não limitados da humanidade com recursos limitados e/ou 

escassos. Devido à escassez, as economias precisam de alocar os recursos de maneira 

eficiente. Subjacente às leis da procura e da oferta está o conceito de utilidade, que 

representa a vantagem ou satisfação que uma pessoa recebe pelo consumo de um bem 

ou serviço. A utilidade, então, explica como os indivíduos e as economias procuram 

ganhar o máximo de satisfação ao lidarem com recursos limitados ou escassez. 

A utilidade é mais um conceito abstrato do que uma quantidade concreta e 

observável. As unidades às quais designamos uma “quantidade” de utilidade são, 

portanto, arbitrárias, representando um valor relativo. A utilidade total é a soma 

agregada de satisfação ou beneficio que um individuo ganha pelo consumo de uma dada 

quantidade de bens e serviços numa economia. A quantidade de utilidade total de uma 

pessoa é a correspondente ao nível de consumo da pessoa. Normalmente, quanto mais 

uma pessoa consome, maior será a sua utilidade total. A utilidade marginal é a 

satisfação adicional, ou quantidade de utilidade, que é ganha de cada unidade extra de 

consumo. Apesar de a utilidade total aumentar à medida que maior quantidade de um 

bem é consumida, a utilidade marginal habitualmente diminui com cada aumento 

adicional de consumo de um bem. Esta diminuição é conhecida como a lei da utilidade 

marginal decrescente. Por outras palavras, a utilidade total aumentará a um ritmo mais 

lento à medida que o indivíduo aumenta a quantidade consumida. 

 

  
 

Tomemos como exemplo uma barra de chocolate. Digamos que após comer uma 

barra de chocolate, um individuo satisfaz a sua vontade de comer doces. A utilidade 

marginal dele (e utilidade total) após comer uma barra de chocolate será bastante 

elevada. Mas se ele comer mais barras de chocolate, o prazer de cada barra de chocolate 

adicional será menor do que o prazer que recebeu da anterior, porque começou a sentir-

se cheio ou farto de doces.  

   

Barras de 

chocolate comidas 

Utilidade marginal do 

chocolate 

Utilidade total 

do chocolate 

0 0 0 

1 70 70 

2 10 80 

3 5 85 

4 3 88 
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A tabela mostra que a utilidade total irá aumentar a um ritmo muito mais lento 

com a diminuição da utilidade marginal com cada barra de chocolate adicional. De notar 

como o primeiro chocolate dá uma utilidade total de 70 mas as próximas três barras de 

chocolate juntas aumentam a utilidade total por apenas 18 unidades adicionais. A lei da 

utilidade marginal decrescente ajuda os economistas a compreenderem a lei da procura 

e a curva de procura com declive negativo. Quanto menos tivermos de algo, mais 

satisfação recebemos de cada unidade adicional que consumirmos. A utilidade marginal 

que obtemos desse produto é, portanto, maior, dando-nos uma disposição maior para o 

comprar. Eventualmente, se o consumidor continuasse a consumir barras de chocolate, 

chegaria a um ponto em que a quantidade de barras lhe seria prejudicial, entrando no 

reino da desutilidade. A desutilidade marginal seria representada por números negativos 

na tabela anterior e a utilidade total começaria a decrescer. 

Para determinar a utilidade marginal e a utilidade total de um consumidor, os 

economistas recorrem à teoria da procura do consumidor, que estuda a satisfação e o 

comportamento do consumidor. Os economistas assumem que o consumidor é racional 

e que, portanto, irá maximizar a sua utilidade total comprando uma combinação de 

produtos diferentes em vez de maior quantidade de um único produto. Assim, em vez de 

gastar todo o dinheiro em três barras de chocolate, que tem uma utilidade total de 85, o 

indivíduo deverá antes comprar uma barra de chocolate, que tem uma utilidade de 70, e 

talvez um copo de leite, que tem uma utilidade de 50. Esta combinação dar-lhe-á uma 

utilidade maximizada total de 120, e terá menos custo que as três barras de chocolate. 

 

2.2.7. Economias e deseconomias de escala 
 

Na microeconomia, as economias de escala são as vantagens de custo que as 

empresas obtêm devido ao tamanho, produção ou escala de operação, geralmente com o 

custo unitário de produção a descer a uma escala crescente, uma vez que os custos fixos 

são divididos por mais unidades de produção. Também é frequente que a eficiência das 

operações seja maior com uma escala crescente, o que conduz a custos variáveis mais 

baixos. 

As economias de escala aplicam-se a uma variedade de situações 

organizacionais e de negócios, a vários níveis, como uma fábrica ou unidade de 

fabricação ou até uma empresa inteira. Por exemplo, prevê-se que uma grande fábrica 

terá um custo unitário mais baixo do que uma instalação mais pequena, sendo tudo o 

resto constante, enquanto que uma empresa com várias instalações de produção terá 

vantagem sobre uma com poucas. As economias de escala influenciam o modo de 

alocação do capital fixo, que é reduzido por unidade de output à medida que a 

capacidade de produção aumenta. Na distribuição a retalho, aumentar a velocidade das 

operações, tais como atendimento das encomendas, baixa os custos do capital fixo e do 

trabalho. Outras fontes comuns de economias de escala são as compras (comprar 

materiais em grandes volumes através de contratos a longo prazo), a gestão (aumentar a 

especialização dos gestores), a área financeira (obter taxas de juro mais baixas quando 

se pede emprestado aos bancos e ter acesso a uma maior variedade de instrumentos 

financeiros), marketing (dividir o custo da publicidade por uma maior variedade de 

output nos mercados dos media), e a tecnológica (tirar partido dos retornos à escala na 

função de produção). Cada um destes fatores reduz os custos médios a longo prazo da 

produção, deslocando a curva do custo médio total a curto prazo para baixo e para a 

direita. 

As economias de escala são um conceito prático que pode explicar fenómenos 

do mundo real tais como padrões de comércio internacional ou o número de empresas 
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num mercado. A exploração das economias de escala ajuda a explicar o motivo pelo 

qual as empresas se tornam grandes e dominantes em algumas indústrias. Também é 

uma justificação para as políticas de comércio livre, uma vez que algumas economias de 

escala poderão precisar de um mercado maior do que apenas o de um país. Por exemplo, 

não seria benéfico para o Liechtenstein se tivesse o seu próprio fabricante de 

automóveis, que apenas pudesse vender no mercado local. Um fabricante de carros 

solitário poderia conseguir lucro, mas conseguiria ainda mais se exportasse carros para 

os mercados globais, juntamente com as vendas no mercado local. As economias de 

escala também desempenham um papel num “monopólio natural” (monopólio numa 

industria na qual é mais eficiente se houver apenas uma empresa, como o mercado da 

eletricidade, controlado pela companhia da luz). 

As economias de escala estão relacionadas à noção económica teórica de 

retornos à escala, e os dois podem ser facilmente confundidos. Enquanto que as 

economias de escala se referem aos custos de uma empresa, os retornos à escala 

descrevem a relação entre inputs e outputs numa função de produção a longo prazo 

(sendo todos os inputs variáveis). Uma função de produção tem retornos constantes à 

escala se um aumento de todos os inputs por alguma proporção resultar no aumento do 

output por essa mesma proporção. Os retornos são decrescentes se, digamos, duplicar os 

inputs resultar num aumento em menos do dobro do output, e crescentes se resultar num 

aumento de mais do dobro do output. Se a empresa for um concorrente perfeito em 

todos os mercados de input, e portanto os preços por unidade de todos os seus inputs 

não são afetados pela quantidade de inputs que a empresa compra, então pode-se 

mostrar que a um nível particular de input, a empresa tem economias de escala se, e 

apenas se, tiver retornos à escala crescentes, tem deseconomias de escala se, e apenas se, 

tiver retornos à escala decrescentes, e não tem nem economias nem deseconomias de 

escala se tiver retornos à escala constantes. Neste caso, com a concorrência perfeita no 

mercado de produção o equilíbrio a longo prazo irá envolver todas as empresas que 

operam no ponto mínimo das suas curvas de custo médio a longo prazo (i.e., na 

fronteira entre economias e deseconomias de escala). Se, contudo, a empresa não for um 

concorrente perfeito nos mercados de input, então as conclusões acima indicadas serão 

modificadas. Por exemplo, se houver retornos à escala crescentes numa faixa de níveis 

de produção, mas a empresa for tão grande em um ou mais mercados de input ao ponto 

que aumentar as suas compras de um input aumenta o custo por unidade do input, então 

a empresa poderá ter deseconomias de escala nessa faixa de níveis de produção. Pelo 

outro lado, se a empresa conseguir descontos por compra em grande volume de um 

input, então poderá ter economias de escala numa faixa de níveis de produção, mesmo 

se tiver retornos de produção decrescentes nessa faixa de produção. Devido à natureza 

competitiva do leilão inverso (leilão no qual os vendedores competem para conseguir o 

contrato com o vendedor, baixando os preços), e para compensar os preços e as margens 

mais baixos, os vendedores procuram volumes mais elevados para manter ou aumentar 

a sua receita total. Os compradores, por sua vez, beneficiam dos custos de transação 

mais baixos e das economias de escala que resultam da compra de grandes volumes. 

Numerosos estudos indicaram que o volume comprado tem de ser suficientemente 

elevado para oferecer lucros suficientes para atrair um número suficiente de vendedores 

e oferecer aos compradores poupanças suficientes para cobrir os custos adicionais. 

 As deseconomias de escala são as forças que fazem com que as grandes 

empresas produzam bens e serviços a custos por unidade crescentes, o conceito oposto 

das economias de escala. 
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 Neste gráfico, a curva de custos médios a longo prazo (long run average cost - 

LRAC) ilustra os efeitos das economias e das deseconomias de escala. Até ao nível de 

output Q1, os custos médios (average costs – AC) estão a decrescer, tratando-se por isso 

de uma economia de escala. Para lá de Q1, o tamanho ideal da empresa, a produção 

adicional aumentará os custos por unidade, tornando-se uma deseconomia de escala. 

Soluções para a deseconomia de escala para empresas grandes envolvem dividir 

a empresa em uma ou várias mais pequenas. Isto pode acontecer por si só quando a 

empresa, entrando em falência, vende as suas divisões lucrativas e encerra o resto, ou 

pode acontecer proativamente, se a gerência estiver disposta a tal. Regressando ao 

exemplo da grande empresa de donuts, cada localização de retalho pode receber 

autorização para operar de maneira relativamente autónoma, com decisões dos 

empregados (contratação, despedimentos, promoções, salários) feitas pela gerência local, 

não ditadas pela empresa mãe. Decisões de compra também podem ser realizadas de 

maneira independente, com cada localização a escolher os seus próprios fornecedores, 

que poderão ser da posse da empresa ou não (dependendo de onde estão a melhor 

qualidade e preços). Cada local também terá a opção de escolher as suas próprias 

receitas e fazer o seu próprio marketing, ou podem continuar a depender da empresa 

para estes serviços. Se os empregados possuírem uma porção do negócio local, poderão 

ficar mais interessados no seu sucesso. Este é o princípio do “Franchising”: a prática de 

arrendar o direito de utilizar a marca e modelo de negócio de uma empresa, permitindo 

a essa empresa mãe evitar as despesas e riscos de investir na sua própria expansão, 

recebendo dinheiro da empresa filha, que tem de lhe pagar um preço para utilizar a sua 

marca. Todas estas alterações resultarão numa redução substancial do pessoal na 

empresa mãe, resolvendo o problema das deseconomias de escala. 

 

2.2.8. Curvas de indiferença 
 

Na teoria macroeconómica, uma curva de indiferença é uma linha que mostra 

diferentes cabazes de bens que o consumidor pode comprar, mas para si a escolha é 

indiferente. Isto é, a cada ponto da curva, o consumidor não tem preferência por um 

cabaz acima de outro. Podemos dizer que cada ponto na curva de indiferença representa 

o mesmo nível de utilidade para o consumidor. Por outras palavras, uma curva de 

indiferença é o lugar geométrico de vários pontos que mostram diferentes combinações 

de dois bens que fornecem igual utilidade ao consumidor. O uso principal de curvas de 

indiferença é na representação de padrões de procura potencialmente observáveis para 

consumidores individuais sobre cabazes de mercadorias. Existem muitas curvas de 

indiferença diferentes. Uma coleção de (seletas) curvas de indiferença, ilustrada 

graficamente, é conhecida como mapa de indiferença. O declive da curva, conhecido 
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como a taxa marginal de substituição, mostra a taxa à qual os consumidores estão 

dispostos a abdicar de um bem para obterem mais de outro. Para a maioria dos bens, as 

taxas marginais de substituição não são constantes, por isso as curvas de indiferença não 

são retas. O efeito de substituição está ligado ao preço (ver Efeito de Substituição, em 

baixo). As curvas de indiferença são tipicamente: 1) Definidas apenas no quadrante não 

negativo das quantidades de mercadorias (i.e. a possibilidade de ter quantidades 

negativas de qualquer bem é ignorada); 2) Com declive negativo. Para que permaneça 

ao mesmo nível de satisfação, o consumidor tem de sacrificar um bem por outro. Por 

este motivo, a curva de indiferença tem um declive negativo. 

 

   
Um exemplo de um mapa de indiferença com três curvas de indiferença 

representadas. O consumidor preferiria estar na curva I3 em vez das outras, e na curva 

I2 em vez de na I1, mas não lhe interessa em que ponto da curva se encontra. Este é um 

caso geral, o qual é sempre convexo. A convexidade indica uma taxa marginal de 

substituição decrescente. Quanto mais o consumidor desce ao longo da curva, menor a 

quantidade de bem Y que sacrifica para obter mais do bem X. 

 

   
 

Três curvas de indiferença, sendo o bem X e o bem Y substitutos perfeitos. A 

linha cinzenta perpendicular a todas as curvas indica que as curvas são mutuamente 

paralelas. Como os produtos são substitutos perfeitos, o declive é constante: o 

consumidor está disposto a trocar um pelo outro a um rácio fixo. A taxa marginal de 

substituição entre substitutos perfeitos também é constante. 
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Curvas de indiferença para os dois complementos perfeitos, X e Y. Os ângulos 

são colineares. Se os dois bens são complementos perfeitos então a curva de indiferença 

terá forma de L. Um exemplo de complementos perfeitos são os lápis e as borrachas. 

Existem para serem utilizados em conjunto. A utilidade de um consumidor de lápis é 

maior se tiver uma borracha. Nestes casos a taxa marginal de substituição ou é zero ou é 

infinita. 

 

2.2.9. Restrição orçamental 
 

Um conjunto de oportunidade são todas as combinações de bens e serviços que 

um consumidor pode comprar dados os preços atuais e o seu rendimento. A restrição 

orçamental é o limite superior dessas possibilidades. O comportamento do consumidor é 

um problema de maximização: fazer bom uso dos nossos recursos limitados para 

maximizar a utilidade. Uma vez que os consumidores são insaciáveis, e a utilidade total 

de um bem cresce com a quantidade, a única coisa que limita o nosso consumo é o 

nosso orçamento. Um consumidor deve escolher consumir os bens no ponto em que a 

curva de indiferença mais elevada disponível dentro do conjunto de oportunidades no 

seu mapa de preferências é tangente à sua reta de restrição orçamental. Isto é, a curva de 

indiferença tangente à restrição orçamental representa a utilidade máxima obtida 

utilizando todo o orçamento do consumidor. O ponto de tangência (a coordenada Qx, 

Qy) representa a quantidade de bens x e y que o consumidor deve comprar para utilizar 

o orçamento por inteiro de forma a obter a utilidade máxima. Todas as restrições 

orçamentais de duas dimensões são generalizadas na equação: Pxx + Pyy = m, na qual 

m é o rendimento monetário alocado ao consumo (após poupança e empréstimos), Px é 

o preço de um bem especifico, Py é o preço de todos os outros bens, x é a quantidade 

comprada de um bem especifico e y é a quantidade comprada de todos os outros bens  

 

  
 

 

 



 33 

2.2.10. Escolha do consumidor 
 

Na microeconomia, a teoria da escolha do consumidor relaciona preferências 

(por bens e serviços de consumo) às despesas de consumo. Para compreendermos como 

é que os recursos são alocados a um nível social, precisamos primeiro de perceber como 

é que um individuo irá escolher de entre possíveis alocações de recursos que lhe estão 

disponíveis. Existem inúmeros exemplos de tais escolhas, como a compra de bens e 

serviços, a alocação de rendimento entre consumo futuro ou presente, ou alocação de 

tempo entre trabalho e lazer. Muitas destas escolhas têm elementos comuns. Cada uma 

tem um conjunto restrito de possíveis escolhas alternativas (e.g., rendimento é limitado, 

e existem apenas 24 horas em cada dia). Para cada uma destas escolhas, existe uma taxa 

de substituição entre as alternativas. Os preços relativos dos bens e serviços determinam 

as compensações ou taxas de câmbio entre as alternativas de consumo. A taxa de juro 

determina a taxa de câmbio entre consumo presente e futuro, e os salários determinam a 

taxa de câmbio entre trabalho e (e por inerência, consumo) e lazer. A teoria económica 

da escolha do consumidor abstrai-se dos detalhes para desenvolver modelos que podem 

ser usados para analisar uma variedade de problemas de escolha. Uma vez que o modelo 

geral esteja desenvolvido, pode ser aplicado a uma série de problemas de escolha 

específicos. 

A solução moderna dos economistas para o problema de mapear as escolhas dos 

consumidores é a análise. Para um indivíduo, as curvas de indiferença e uma assunção 

de preços constantes e um rendimento fixo num mundo de dois bens dará o seguinte 

diagrama. 

 

  
 

O consumidor pode escolher qualquer ponto na linha de restrição orçamental BC, 

ou abaixo dela. Esta linha é diagonal porque vem da equação xpx + ypy ≤ rendimento. 

Por outras palavras, a quantidade gasta em ambos os bens é menor ou igual ao 

rendimento do consumidor. O consumidor pode escolher a curva de indiferença com a 

utilidade mais elevada que está dentro da sua restrição orçamental. Todos os pontos de 

I3 estão fora da restrição orçamental, por isso o melhor que ele pode obter é o ponto 

único em I2 que é tangente à sua restrição orçamental. Ele comprará X* do bem X e Y* 

do bem Y. 

A análise da curva de indiferença começa com a função de utilidade. A função 

de utilidade é tratada como um índice de utilidade. Basta que o índice de utilidade se 

altere à medida que mais cabazes preferidos são consumidos. Contudo, não se precisa 

necessariamente de usar números. Qualquer sistema de indexação serve (cores, por 
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exemplo). A vantagem dos números é que o seu uso torna a matemática mais simples. 

Os números usados para indexar as curvas de indiferença não têm significado cardinal. 

Por exemplo, se três curvas de indiferenças são rotuladas de 1, 4, e 16 respetivamente, 

isso significa apenas que o cabaz na curva de indiferença 4 é preferido ao cabaz na 

curva 1. O fato de que o número de índice é um múltiplo de outro não tem significância. 

Por exemplo, o cabaz de bens na curva 4 não é 4 vezes mais satisfatório que o na curva 

1, apenas significa que é mais satisfatórios. O efeito de rendimento e o efeito do preço 

lidam com a maneira como a variação do preço de uma mercadoria muda o consumo do 

bem. A teoria da escolha do consumidor examina as alterações e decisões que as 

pessoas fazem no seu papel como consumidores à medida que os preços e os seus 

rendimentos se alteram. 

 

2.2.11. Efeito de substituição 
 

O efeito de substituição é o efeito observado quando ocorrem alterações no 

preço relativo dos bens. Este efeito afeta o movimento ao longo da curva. Estas curvas 

podem ser usadas para prever o efeito de alterações na restrição orçamental. O gráfico 

abaixo mostra o efeito de um aumento de preço para um bem Y. 
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Se o preço de Y aumentar, a restrição orçamental vai passar de BC2 a BC1. Uma 

vez que o preço de X não muda, o consumidor ainda pode comprar a mesma quantidade 

de X se ele quiser comprar apenas o bem X. Por outro lado, se o consumidor quiser 

comprar apenas o bem Y, ele poderá comprar menos do bem Y porque o seu preço 

aumentou. Para maximizar a utilidade com a restrição orçamental reduzida, BC1, o 

consumidor irá realocar o consumo para alcançar a curva de indiferença mais elevada à 

qual BC1 é tangente. Como demonstrado no diagrama, essa curva é I1 e, portanto, a 

quantidade comprada de bem Y vai deslocar-se de Y2 para Y1 e a quantidade de bem X 

comprado vai deslocar-se de X2 para X1. O efeito oposto ocorrerá se o preço de Y 

diminuir, causando a deslocação de BC2 para BC3 e I2 para I3. 

Se estas curvas forem planeadas para muitos preços diferentes do bem Y, pode-

se construir a curva de procura para o bem Y. O diagrama abaixo mostra a curva de 

procura para o bem Y à medida que o seu preço varia. Alternativamente, se o preço para 

o bem Y for fixo e o preço para o bem X for variável, pode-se construir a curva de 

procura para o bem X. 

 

2.2.12. Efeito do rendimento 
 

Outro fator importante que pode variar é o rendimento monetário do consumidor. 

O efeito do rendimento é o fenómeno observado através de alterações no poder de 

compra. Ele revela a variação da quantidade procurada desencadeada por uma variação 

no rendimento real (utilidade). Graficamente, desde que os preços permaneçam 

constantes, alterar o rendimento irá criar uma deslocação paralela da restrição 

orçamental. Aumentar o rendimento irá deslocar a restrição orçamental para a direita, 

uma vez que pode ser comprada maior quantidade de ambos os bens, e diminuir o 

rendimento irá deslocá-la para a esquerda. 

 

  
 

Dependendo das curvas de indiferença, à medida que o rendimento aumenta, a 

quantidade comprada de um bem pode aumentar, diminuir ou permanecer igual. No 

diagrama abaixo, o bem Y é um bem normal, uma vez que a quantidade comprada 

aumentou à medida que a restrição orçamental se deslocou de BC1 para o rendimento 

mais elevado BC2. O bem X é um bem inferior, uma vez que a quantidade comprada 

diminui à medida que o rendimento aumenta. 
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 2.3 Macroeconomia 
 

2.3.13. Capital próprio 
 

Na contabilidade e nas finanças, equity (ou capital próprio) é o valor líquido do 

património de uma empresa. O capital próprio é a diferença entre os ativos e os passivos, 

ou seja, a diferença entre o que a empresa possui e o que deve. O capital próprio 

expressa o valor contabilístico da empresa. 

 

Balanço patrimonial 

 

 

 

     Ativos 

 

 

 

 

 

Capital próprio 

 

 

 

Passivos 

 

Na fase inicial de um negócio, os proprietários colocam alguns fundos no 

negócio para financiar as operações. Isto constitui o capital próprio. Os negócios podem 

ser considerados, para propósitos de contabilidade, somas de passivos e ativos. Existe 

uma ordem de prioridade para os pagamentos da empresa. O fluxo dos rendimentos da 

empresa é tributado (impostos pagos ao Estado) e utilizado para pagar as despesas, 

incluindo os salários dos trabalhadores. O resto é lucro e é distribuído pelos acionistas, 

de acordo com uma ordem de preferências. Esta definição ajuda a compreender o 

processo de liquidação no caso de falência. A princípio, todos os credores privilegiados 

(com garantia sobre ativos materiais) são pagos com as receitas provenientes da venda 

dos ativos. Depois, uma série de credores, classificados numa sequência de prioridade, 

são os seguintes com direito sobre os lucros residuais. O capital próprio dos 

proprietários é o valor residual dos ativos, o último a receber e apenas após todos os 

credores serem pagos. Nos casos em que os credores não conseguem dinheiro suficiente 

para pagarem as suas contas, não sobra nada para reembolsar o capital próprio dos 
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proprietários. Então, o capital próprio dos proprietários é reduzido a zero. Para 

simplificar, o capital próprio do proprietário consiste nos ativos líquidos de uma 

entidade, a diferença entre os ativos totais da entidade e todos os seus passivos. Quanto 

maior o capital próprio, maior a probabilidade que a empresa possa pagar ao seu credor. 

O valor líquido contabilístico do capital próprio irá alterar-se no caso dos seguintes 

acontecimentos: 1. Alterações nos ativos da empresa relativamente aos seus passivos. 

Por exemplo, uma empresa lucrativa recebe mais dinheiro pelos seus produtos do que o 

custo da sua produção, e no ato de obter lucro, está a aumentar os seus rendimentos 

retidos, e portanto o capital próprio dos seus acionistas; 2. Depreciação. O capital 

próprio diminui se, por exemplo, a maquinaria sofre depreciação, o que é registado 

como um declínio no valor desse ativo, e no lado dos passivos do balanço patrimonial 

como um decréscimo do capital próprio dos acionistas; 3. Emissão de novo capital 

próprio no qual a empresa obtém novo capital aumenta o capital próprio total dos 

acionistas; 4. Recompra de ações, através do qual uma empresa devolve dinheiro aos 

investidores, reduzindo os seus ativos financeiros no lado dos ativos e o capital próprio 

dos acionistas no lado dos passivos. Para propósitos práticos (à exceção das suas 

consequências fiscais), a recompra de ações é semelhante a um pagamento de 

dividendos, pois ambos consistem na empresa a devolver dinheiro aos investidores. Em 

vez de dar dinheiro a todos os acionistas imediatamente na forma de um pagamento de 

dividendos, uma recompra de ações reduz o número de ações (aumenta a proporção da 

empresa que cada ação representa) no rendimento e distribuições futuras; 5. Os 

dividendos pagos a donos de ações preferenciais são considerados uma despesa a ser 

subtraída do rendimento líquido; 6. Outras razões. Os ativos e os passivos podem mudar 

sem que qualquer efeito seja medido na declaração de rendimento sob certas 

circunstâncias. Por exemplo, alterações nas regras de contabilidade podem ser aplicadas 

retroativamente. Por vezes os ativos comprados e detidos noutros países são convertidos 

de volta à moeda externa a taxas de câmbio diferentes, resultando num valor alterado. 

 

2.3.14. Procura agregada e oferta agregada 
 

A procura agregada (PA) é a procura total por serviços e bens finais numa dada 

economia a uma dada altura e a um dado preço. Especifica a quantidade de bens e 

serviços que serão comprados a todos os possíveis níveis de preço. Existem quatro 

elementos que constituem a procura agregada: a despesa dos consumidores (C), o 

investimento (I), a despesa pública (G) e as exportações líquidas (exportações (X) – 

importações (M)). A despesa dos consumidores, também chamada de consumo, é o 

maior elemento da procura agregada e é determinado pelo rendimento disponível dos 

agregados familiares. À medida que o rendimento de um agregado familiar sobe, o 

consumo também sobe. Contudo, deve-se tomar em consideração que, à medida que o 

rendimento sobre, nem todo o novo rendimento será dedicado ao consumo. Em geral, a 

maior parte do rendimento será poupada. O rácio de poupança/consumo tende a variar 

consoante o país, mas em geral o aumento na poupança tende sempre a ser maior que o 

aumento no consumo. O investimento aumenta o stock de capital na economia 

disponível para ser usado para a produção e é sobretudo afetado pelas taxas de juro. Isto 

porque se a maioria das empresas precisa de pedir empréstimos para investir, seriam 

desencorajadas se a taxa de juro fosse demasiado elevada, devido ao custo de 

oportunidade: juros mais elevados incentivam as empresas a pôr o dinheiro nos bancos, 

a render, em vez de pedirem empréstimos com juros elevados para investirem no 

negócio. A decisão depende da relação entre a rentabilidade esperada dos investimentos 

(e o seu risco) e da rentabilidade da taxa de juros. A despesa pública é a quantidade de 
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dinheiro que o Estado gasta. As exportações líquidas são a combinação das importações 

e das exportações. É calculada subtraindo as importações das exportações. A fórmula é: 

 

 PA = C + I + G + (X-M) 

 

Por sua vez, a oferta agregada é a oferta total de bens e serviços que as empresas 

numa economia nacional planeiam vender durante um período de tempo específico. É a 

quantidade total de bens e serviços que as empresas estão dispostas a vender a um dado 

nível de preço da economia. Por outras palavras, o nível de PIB real que é oferecido 

pela economia a níveis de preço diferentes. O raciocínio utilizado para construir a curva 

de oferta agregada difere do raciocínio utilizado para construir as curvas de procura para 

bens e serviços individuais. A curva de oferta para um bem individual é desenhada sob 

o pressuposto de que os preços de input permanecem constantes. À medida que o preço 

do bem X aumenta, o custo por unidade da produção do bem X não se alteram, e como 

tal os vendedores estão dispostos a oferecerem maiores quantidades do bem X, daí o 

declive ascendente da curva de oferta para o bem X. A curva de oferta agregada, no 

entanto, é definida em termos do nível do preço. Aumentos no nível do preço 

aumentarão o preço que os produtores podem obter da venda dos seus produtos, e, 

portanto, induzir maior produção. Mas um aumento do preço também terá um segundo 

efeito: irá eventualmente conduzir a aumentos no preço dos inputs o que, ceteris 

paribus, fará com que os produtores reduzam a produção. Portanto, há um maior nível 

de incerteza acerca de se a economia irá oferecer mais PIB real à medida que o nível do 

preço sobe.  

Para abordar esta questão, é habitual distinguir entre dois tipos de curvas de 

oferta agregadas, a curva de oferta agregada a curto prazo e a curva de oferta agregada a 

longo prazo. A curva de oferta agregada a curto prazo, tal como o próprio nome indica, 

é considerada uma descrição válida da curva de oferta da economia apenas a curto prazo. 

O curto prazo é o período de tempo que começa imediatamente após um aumento do 

nível do preço e que acaba quando os preços dos inputs aumentam na mesma proporção 

que o aumento do nível do preço. Os preços dos inputs são os preços pagos aos 

fornecedores de bens e serviços de input. Estes preços de input incluem os salários 

pagos aos trabalhadores, os juros pagos aos fornecedores de capital, a renda paga aos 

donos de terrenos e de imóveis e os preços pagos aos fornecedores de bens intermédios. 

Quando o nível do preço dos bens finais sobe, o custo de vida aumenta para aqueles que 

fornecem bens e serviços de input. Quando estes fornecedores de input se aperceberem 

que o custo de vida aumentou, irão aumentar os preços que cobram pelos bens e 

serviços de input em proporção ao aumento no nível do preço para os bens finais. O 

pressuposto que subjaz a curva de oferta agregada a curto prazo é que os fornecedores 

de inputs não controlam o aumento do nível geral do preço de imediato, por isso é 

necessário algum tempo (o curto prazo) para que os preços dos inputs reflitam as 

alterações no nível dos preços para os bens finais. Por exemplo, os trabalhadores 

negoceiam frequentemente contratos de vários anos com os seus empregadores. Estes 

contratos incluem habitualmente um certo abono para o aumento no nível do preço, 

chamado um ajuste do custo de vida (cost of living adjustment – COLA). Contudo, o 

COLA é baseado em previsões do nível de preço futuro, que poderão estar erradas. Por 

exemplo, se os trabalhadores subestimarem o aumento do nível do preço que ocorre 

durante um contrato de vários anos, dependendo dos termos do contrato, os 

trabalhadores poderão não ter a oportunidade de corrigir as suas estimativas de inflação 

erradas até que o contrato termine. Neste caso, os aumentos dos seus salários vão ficar 

para trás relativamente aos aumentos do nível do preço durante algum tempo. No curto 
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prazo, os vendedores de bens finais estão a receber preços mais elevados pelos seus 

produtos, sem um aumento proporcional no custo dos seus inputs. Quanto mais elevado 

o nível do preço, mais os vendedores estarão dispostos a oferecer. A curva de oferta 

agregada a curto prazo tem, portanto, um declive ascendente, refletindo a relação 

positiva que existe entre o nível do preço e a quantidade de bens oferecidos a curto 

prazo. 

A curva de procura agregada a longo prazo, por sua vez, descreve a curva de 

oferta da economia a longo prazo. O longo prazo é definido como o período de tempo 

no qual os preços dos inputs se ajustaram por completo a alterações no nível do preço 

dos bens finais. A longo prazo o aumento nos preços que os vendedores recebem pelos 

seus bens finais é completamente contrabalançado pelo aumento proporcional nos 

preços que os vendedores pagam pelos inputs. O resultado é que a quantidade de PIB 

real oferecido por todos os vendedores na economia está dependente das alterações no 

nível do preço. A curva de oferta agregada a longo prazo é uma linha vertical (oferta 

agregada a longo prazo – OALP), refletindo o fato que a oferta agregada a longo prazo 

não é afetada por alterações ao nível do preço. De notar que a curva de oferta agregada a 

longo prazo é vertical no ponto do nível natural do PIB real. O nível natural do PIB real 

é definido como o nível do PIB real de uma economia que está a utilizar todos os seus 

recursos de inputs disponíveis. 

Para descrever a oferta agregada a curto prazo, utiliza-se a fórmula: 

 

Y = Y* + a(P - P
e
) 

 

 Na qual Y é a produção da economia (PIB), Y* é o nível natural da produção 

para a economia, a é uma constante que é sempre maior que zero, P é o nível do preço e 

P
e
 é o nível de preço previsto pelos consumidores. Para descrever a oferta agregada a 

longo prazo, basta a fórmula: Y = Y*, uma vez que, a longo prazo, o preço será igual ao 

preço previsto. 

 
 

Este é um diagrama da curva de procura e oferta agregadas. Como na curva de 

procura agregada, deslocações na curva de oferta agregada não são causadas por 

alterações no nível do preço. A curva de oferta agregada desloca-se quando ocorrem 

PIB real 

OACP 
PA 

OALP 

Aumento de riqueza 

Diminuição de riqueza 

Aumento de 

tecnologia e educação 

Aumento do preço das 

matérias-primas 
N

ív
el d

o
 p

reço
 



 40 

alterações no preço dos inputs. Exemplos desse fator são: aumento da tecnologia e da 

educação e aumento dos preços das matérias-primas. Se a tecnologia e a educação 

aumentarem, os vendedores acharão novas ideias e encontrarão melhores maneiras de 

produzir os seus bens e serviços. Isto significa que o preço baixará, o que faz descer a 

curva de oferta agregada a curto prazo (oferta agregada a curto prazo – OACP). Se o 

preço das matérias-primas aumentar, os vendedores terão de pagar mais para produzir 

os seus bens e serviços, o que significa que o preço ao qual estão dispostos a vender 

aumentará, fazendo a curva de oferta agregada a curto prazo subir. Outro fator que 

deslocaria a curva de oferta agregada seria o crescimento económico. O crescimento 

económico positivo resulta de um aumento nos recursos produtivos, como a mão-de-

obra e o capital. Com mais recursos, é possível produzir mais serviços e bens finais e, 

como tal, o nível natural do PIB aumenta. O crescimento económico positivo é, portanto, 

representado por uma deslocação da curva de oferta agregada a longo prazo para a 

direita. Para a curva de procura agregada, são as alterações na procura pelos 

componentes do PIB real, alterações na procura por bens e serviços de consumo, 

alterações nas despesas de investimento, alterações na procura do Estado por bens e 

serviços e alterações na procura interna de bens importados e procura externa de bens 

exportados que a deslocam. Por exemplo, se os impostos privados aumentarem, o 

rendimento disponível de um agregado familiar vai diminuir, o que significa que o 

preço que estão dispostos a pagar para comprar bens e serviços vai diminuir e a procura 

pelos produtos vai diminuir. Isto significa que a curva desce. Outro fator que teria um 

efeito oposto seria se a riqueza de um consumidor aumentar, o que significa que o preço 

que estão dispostos a pagar por um bem ou serviço vai aumentar, e a procura pelos 

produtos também vai aumentar, fazendo a curva subir. 

 

2.3.15. Ciclos económicos e Ciclos económicos reais (RBC) 
 

O termo “ciclo económico” refere-se a flutuações de produção, comércio e 

atividade económica em geral na economia. De uma perspetiva concetual, o ciclo 

económico são os movimentos ascendentes e decrescentes dos níveis de PIB e refere-se 

ao período de expansões e contrações no nível de atividade económica ao longo de uma 

tendência de crescimento a longo prazo. 

 
Os ciclos económicos têm quatro fases distintas: expansão, pico, contração e 

cava. Uma expansão é caracterizada por crescimento económico, emprego a aumentar e 

pressão ascendente dos preços. O pico é realizado quando a economia está a produzir a 

Tempo 

PIB real 

   Pico 

  Contração   Expansão 

   Recuperação 

Tendência 

Cava 

Explosão 

económica 
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sua produção máxima possível, está no pleno emprego, e as pressões inflacionárias dos 

preços são evidentes. Após o pico, uma economia tipicamente entra numa correção que 

é caraterizada por uma contração, o crescimento abranda, o desemprego aumenta e as 

pressões sobre os preços diminuem. O abrandamento cessa na cava. Neste ponto, a 

economia atingiu o ponto mais baixo a partir do qual ocorrerão a próxima expansão e 

contração. As flutuações do ciclo económico ocorrem à volta de uma tendência de 

crescimento a longo prazo e são habitualmente medidas considerando a taxa de 

crescimento do PIB real. Uma expansão é o período de uma cava a um pico e uma 

recessão é o período de um pico a uma cava.  

A teoria dos ciclos económicos reais é uma classe de modelos macroeconómicos 

nos quais as flutuações do ciclo económico, em grande parte, podem ser atribuídas a 

choques (um acontecimento imprevisível que altera a economia, positivamente ou 

negativamente) reais (em contraste com os nominais). Ao contrário das outras teorias do 

ciclo económico, a teoria dos RBC (Real Business Cycles – Ciclos Económicos Reais) 

vê as recessões e os períodos de crescimento económico como respostas eficientes às 

alterações exógenas no ambiente económico real. Isto é, o nível de produto nacional 

maximiza necessariamente a utilidade prevista e o Estado deveria portanto concentrar-se 

nas alterações da política estrutural a longo prazo e não deveria intervir através de 

políticas fiscais ou monetárias concebidas para lidar com as flutuações económicas a 

curto prazo. De acordo com a teoria dos RBC, os ciclos económicos são, portanto, 

“reais” na medida em que não representam um falhanço dos mercados em equilibrarem-

se, antes refletem o funcionamento mais eficiente possível da economia, dada a 

estrutura da mesma. A teoria dos RBC difere das outras teorias do ciclo económico, 

como Keynesianismo e o Monetarismo que consideram as recessões uma incapacidade 

do mercado em equilibrar-se. 

Observando as tendências cíclicas de crescimento e queda económica, ocorre-

nos perguntar porque é que isto acontece. Se as decisões tomadas pelos compradores e 

produtores são racionais e no seu melhor interesse, seria de esperar que preferissem 

expansões em vez de recessões. Por isso o fator que afeta as tendências de crescimento 

da economia deve ser exógeno. A ideia dominante na teoria dos RBC, introduzida por 

Finn Kydland e Edward Prescott, foi que os choques, isto é, variações aleatórias no 

nível de produtividade que deslocam a tendência de crescimento constante para cima ou 

para baixo, são o fator que afeta a tomada de decisões de todos os agentes da economia. 

Exemplos desses choques incluem: inovações, mau tempo, aumentos de preços de 

produtos de base e regulações ambientais mais estritas. Em geral, algo que ocorre e que 

altera diretamente a eficiência do capital e/ou da mão-de-obra. Isto, por sua vez, afeta as 

decisões dos trabalhadores e das empresas, que alteram os seus padrões de compra e de 

produção, o que acaba por afetar o output. Os modelos de RBC prevêem as sequências 

temporais da alocação para o consumo, investimento, etc, tendo em consideração estes 

choques. Como é que estes choques de produtividade causam subidas e descidas na 

atividade económica? Vamos considerar um choque positivo mas temporário na 

produtividade. Irá fazer subir momentaneamente a eficácia dos trabalhadores e do 

capital, permitindo que um dado nível de capital e mão-de-obra produzam mais output. 

Os indivíduos encaram dois tipos de decisões. Uma é a decisão de consumo-

investimento. Uma vez que a produtividade subiu, as pessoas têm mais output para 

consumir. Um indivíduo pode decidir consumir tudo num dia. Mas, se ele der valor ao 

consumo futuro, poderá não valer a pena consumir todo esse output extra hoje. Antes, 

poderá consumir uma parte e investir o resto em capital para melhorar a produção em 

períodos subsequentes e, portanto, fazer subir o consumo futuro. Isto explica porque é 

que a despesa de investimento é mais volátil do que o consumo. A hipótese do ciclo de 
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vida argumenta que os agregados familiares baseiam as suas decisões de consumo no 

rendimento previsto para a vida e, portanto, preferem consumo “alisado” (estável, com 

pouca variação) ao longo da vida. Assim irão poupar (e investir) em períodos de 

elevado rendimento e adiarão o consumo para períodos de baixo rendimento. A outra 

decisão é a de trabalho-lazer, isto é, a decisão entre dedicar mais horas ao trabalho ou ao 

lazer (envolvendo a escolha de uma profissão ou assumindo uma profissão com horas 

próprias). Mais trabalho e menos lazer têm como resultado a subida do output, do 

consumo e do investimento hoje. Por outro lado, existe um efeito oposto: uma vez que 

os trabalhadores ganham mais, poderão não querer trabalhar tanto hoje ou no futuro. 

Contudo, dada a natureza cíclica do trabalho, parece que o “efeito de substituição” 

domina este “efeito do rendimento”. 

Em geral, o modelo básico de RBC prevê que, dado um choque temporário, o 

output, o investimento, o consumo e a mão-de-obra sobem todos acima das suas 

tendências de longo prazo e, portanto, formam um desvio positivo. Para além disso, 

uma vez que mais investimento significa que mais capital estará disponível no futuro, 

um choque de curta duração poderá ter um impacto no futuro. Isto é, comportamento 

que se desvia das tendências poderá persistir durante algum tempo mesmo após o 

choque desaparecer. Esta acumulação de capital é conhecida como um “mecanismo de 

propagação” interno, uma vez que poderá aumentar a persistência de choques para o 

output. É fácil chegar à conclusão de que uma série de tais choques de produtividade irá 

resultar numa expansão económica. De maneira semelhante, as recessões seguem uma 

sucessão de choques negativos para a economia. Se não houvessem choques a economia 

continuaria a seguir a tendência de crescimento e não haveria ciclos económicos. É 

assim que, essencialmente, o modelo dos RBC explica qualitativamente as 

regularidades principais dos ciclos económicos. No entanto, mesmo a teoria dos RBC 

não explica todos os comportamentos e os economistas neoclássicos continuam a 

procurar melhores versões do modelo.  

 

2.3.16. Sistema bancário de reserva fracionária 
 

O sistema bancário de reserva fracionária refere-se a um sistema bancário que 

exige que os bancos comerciais mantenham apenas uma porção do dinheiro depositado 

com eles, como reserva. O banco paga juro sobre todos os depósitos feitos pelos seus 

clientes e usa o dinheiro depositado para emprestar a investidores, estando autorizado 

por lei a criar crédito até a um múltiplo da quantidade nas suas reservas. Os bancos 

fornecem empréstimos a longo prazo e agem como intermediários financeiros para esses 

fundos. A função de transformação de maturidade (pedir empréstimo a curto prazo e 

emprestar a longo prazo) do sistema bancário de reserva fracionária é considerada uma 

função importante do sistema de banca comercial.  

Na maioria dos sistemas jurídicos, um depósito bancário não é um contrato de 

comodato. Isto é, os fundos depositados já não são propriedade do cliente. Os fundos 

tornam-se propriedade do banco e o cliente, por sua vez, recebe um ativo chamado uma 

conta poupança (ou uma conta corrente). Essa conta é um passivo no balanço do banco. 

O sistema bancário de reserva fracionária funciona porque a quantidade total de 

levantamentos é menor que os depósitos realizados à mesma altura. Enquanto os 

depositadores tiverem confiança no sistema bancário de reserva fracionária, uma parte 

muito pequena de todos os depósitos é levantada ao mesmo tempo, permitindo que os 

bancos cumpram os levantamentos graças às suas reservas. Contudo, se houver uma 

crise financeira, ou se a confiança dos clientes for abalada, todo o sistema bancário e 

financeiro poderá estar em risco. Se todas as pessoas quiserem levantar o seu dinheiro, 
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com medo de o perder, os bancos não terão o suficiente para cumprir os levantamentos, 

e terão de arranjar maneira de arranjar reservas adicionais para cumprir as suas 

obrigações. Um banco pode angariar dinheiro com empréstimos adicionais (pedindo 

empréstimos ao banco central, ou no mercado de empréstimos interbancários), 

vendendo ativos ou cobrando empréstimos a curto prazo. De acordo com a teoria 

macroeconómica, um sistema bancário de reserva fracionária também beneficia a 

economia ao fornecer poderosas ferramentas aos regulamentadores para influenciar a 

oferta da moeda e as taxas de juro. Muitos economistas acreditam que estas devem ser 

ajustadas pelo Estado para promover estabilidade macroeconómica. O processo de 

banca central moderno permite que os bancos pratiquem o sistema bancário de reserva 

fracionária com transações comerciais interbancárias com um risco reduzido de falência. 

O processo do sistema bancário de reserva fracionária expande a oferta da moeda mas 

também cria o risco de um banco não conseguir pagar os levantamentos dos seus 

clientes. Existem dois tipos de dinheiro num sistema bancário de reserva fracionária a 

operar com um banco central: 1) Dinheiro do banco central: dinheiro criado ou adotado 

pelo banco central, independentemente da forma (metais preciosos, certificados de 

mercadorias, notas (de banco), moedas, dinheiro eletrónico emprestado a bancos 

comerciais, ou tudo o que o banco central escolher como a sua forma de dinheiro); 2) 

Dinheiro de banco comercial: Depósitos à ordem no sistema de banca comercial. 

Quando um depósito de dinheiro do banco central é realizado num banco comercial, o 

dinheiro do banco central é removido da circulação e adicionado às reservas do banco 

comercial. Simultaneamente, uma quantidade igual de novo dinheiro de banco 

comercial é criada na forma de depósitos bancários. Quando o banco comercial faz um 

empréstimo, utilizando o dinheiro do banco central aplicado nas reservas do banco 

comercial (mantendo apenas uma fração do dinheiro do banco central como reserva), a 

oferta de moeda expande-se pelo tamanho do empréstimo. Este processo é conhecido 

como “multiplicação de crédito”. 

Por exemplo, alguém deposita 1000 dólares no banco A. O banco A é obrigado 

pela lei a manter 10 % do dinheiro depositado como reserva. É por isso que o banco 

guarda 100 dólares e empresta os restantes 900. Eventualmente, o empréstimo de 900 é 

depositado noutra conta (poderá ser no mesmo banco ou noutro). Este segundo banco 

também quer ganhar dinheiro com empréstimos, por isso mantém os 90 dólares exigidos 

pela lei e empresta 810. Avançamos até quatro bancos: 

 

Banco Depósito Reserva Empréstimo 

Banco 1 $1000 $100 $900 

Banco 2 $900 $90 $810 

Banco 3 $810 $81 $729 

Banco 4 $729 $729 $0 

Total 

 

$3439 

 

$1000 

 

$2439 

 

 

Como podemos ver, os bancos criaram 2439 dólares com base nos primeiros 

1000 dólares depositados. Cada banco sucessivo neste processo cria novo dinheiro a 

partir de uma porção decrescente do depósito original de dinheiro do banco central. Ao 
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emprestar os 900 dólares, o banco está a aumentar a oferta da moeda para 1900, porque 

o segundo banco recebe os 900 dólares, mas o primeiro banco ainda deve os 1000 

dólares ao depositante. Apesar de não ter sido criado novo dinheiro físico para além do 

depósito original de 1000 dólares, foi criado novo dinheiro nas contas dos bancos 

através de empréstimos. À medida que este processo continua, é criado novo dinheiro 

de banco comercial. A quantidade criada em cada novo empréstimo diminui, até chegar 

a um limite. Este limite é a quantidade máxima de dinheiro que pode ser criada com 

uma dada taxa de reserva. Para um banco individual, o depósito é considerado um 

passivo, enquanto o empréstimo que realiza e as reservas são considerados ativos. Os 

depósitos serão sempre iguais aos empréstimos mais as reservas do banco, uma vez que 

os empréstimos e as reservas são criados a partir de depósitos. Esta é a base do balanço 

patrimonial de um banco. O sistema bancário de reserva fracionária permite que a oferta 

da moeda se expanda ou contraia. Em geral, a expansão ou contração da oferta da 

moeda é ditada pelo balanço entre a taxa de novos empréstimos a serem criados e a taxa 

de empréstimos existentes a serem pagos ou a entrarem em incumprimento. O balanço 

entre estas duas taxas pode ser influenciado, até certo grau, por ações do banco central. 

Contudo, o banco central não possui controlo direto sobre a quantidade de dinheiro 

criada pelos bancos comerciais. O mecanismo mais comum utilizado para medir este 

aumento na oferta da moeda é conhecido como “multiplicador monetário” e calcula a 

quantidade máxima de dinheiro em que um depósito inicial pode ser expandido com um 

dado rácio de reserva. Contudo, em vez de limitarem diretamente a oferta da moeda, os 

bancos centrais tipicamente utilizam uma meta para a taxa de juro, para controlarem a 

quantidade de crédito que os bancos criam. A fórmula para calcular o multiplicador de 

dinheiro, m, é o inverso do depósito obrigatório, R: 

 
 

m = 
1 

R 

 

Por exemplo, pegando na taxa de reserva do exemplo anterior, 10%, o R pode 

ser representado por uma fração: 1/10 

        _1_ 

m = 1/10 = 10 

 

Este número é multiplicado pelo depósito original para mostrar a quantidade 

máxima de dinheiro em que pode ser expandido (no exemplo anterior: 1000 × 10 = 

10000). Este processo de criação de dinheiro também é afetado pelo rácio de moeda em 

circulação (a propensão do público para possuir notas de banco, em vez de as depositar 

no banco) e o rácio de reserva de segurança (reservas excessivas que ultrapassam o 

limite da lei e que os bancos comerciais voluntariamente possuem, normalmente uma 

pequena quantidade). Na prática, o multiplicador monetário real varia ao longo do 

tempo e poderá ser substancialmente mais baixo que o máximo teórico. 

O sistema bancário de reserva fracionária determina a relação entre a quantidade 

de dinheiro do banco central nas estatísticas oficiais da oferta da moeda e na oferta da 

moeda total. A maioria do dinheiro nestes sistemas é dinheiro de banco comercial. O 

sistema bancário de reserva fracionária permite a criação de dinheiro do banco 

comercial, que aumenta a oferta de moeda através do multiplicador de dinheiro. A 

emissão de dinheiro através do sistema bancário é um mecanismo de transmissão 

monetária, que o banco central apenas pode influenciar indiretamente pela redução ou 

aumento da taxa de juro. O valor do dinheiro de banco comercial baseia-se no fato que 

pode ser trocado num banco por dinheiro do banco central a qualquer altura. O aumento 
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real na oferta da moeda através deste processo pode ser mais baixo, pois os bancos 

podem decidir guardar reservas que excedem o mínimo, os devedores podem decidir 

não utilizar os fundos, e alguns membros do público podem decidir possuir dinheiro 

físico e poderão haver atrasos ou frições no processo de atribuição de empréstimos. As 

regulações do governo também podem ser usadas para limitar o processo de criação de 

dinheiro ao impedirem os bancos de conceder empréstimos, mesmo se os depósitos 

obrigatórios forem cumpridos.  

 

2.3.17. Neutralidade da moeda 
 

Uma teoria económica que dita que alterações na oferta de moeda agregada 

apenas afetam as variáveis nominais (preços, salários e taxas de câmbio) e não as reais 

(taxa de emprego, PIB real e consumo real). Portanto, um aumento na oferta de dinheiro 

aumentaria todos os preços e salários proporcionalmente, mas não teria efeito no output 

económico real (isto é, no PIB), nos níveis de desemprego, ou nos preços reais (preços 

comparados a um índice de base). Era uma parte importante do pensamento económico 

clássico, mas a evidência da atualidade sugere que a neutralidade da moeda não se 

aplica completamente nos mercados financeiros. 

 A neutralidade da moeda baseia-se na ideia de que alterar a oferta da moeda não 

alterará a oferta agregada e a procura agregada de bens, de tecnologia e de serviços. É 

considerada um cenário plausível ao longo de ciclos económicos de longo prazo, mas 

não em períodos de tempo de curto prazo. A curto prazo, as variações na oferta da 

moeda parecem afetar variáveis reais como o PIB e os níveis de emprego, em grande 

parte devido à inércia dos preços e ao fluxo de informação imperfeito nos mercados. 

Bancos centrais, como a Reserva Federal dos Estados Unidos, monitorizam com 

cuidado a oferta da moeda e intervêm (através de operações de mercado aberto) para a 

alterarem quando o julgam necessário. As suas ações indicam que as variações a curto 

prazo da oferta da moeda podem afetar as variáveis económicas reais. Em geral, os 

economistas consideram que certos elementos, como os salários, têm uma certa 

persistência. Os empregadores podem aumentar os salários, mas baixá-los é muito mais 

difícil. As empresas mostram-se relutantes em realizar pequenas alterações aos preços, 

devido apenas a uma pequena variação na oferta da moeda. Efeitos como este vão 

contra a hipótese de neutralidade da moeda a curto prazo. A teoria económica atual 

considera que não existe evidência empírica da neutralidade da moeda, e que se trata 

apenas de uma assunção.  

 

2.3.18. Vantagem absoluta e vantagem comparativa 
 

Uma economia pode concentrar-se na produção de todos os bens e serviços que 

precisa para funcionar, mas isto pode conduzir a uma alocação ineficiente dos recursos e 

atrasar o crescimento futuro. Através da especialização, um país pode concentrar-se na 

produção do que faz melhor, em vez de dividir os seus recursos. 

Por exemplo, considerando-se dois países (país A e país B) e dois produtos 

(carros e algodão). Cada país pode fazer carros e/ou algodão. O país A tem muito pouca 

terra fértil e uma abundância de aço para a produção de carros. Por outro lado, o país B 

tem uma abundância de terra fértil mas muito pouco aço. Se o país A tentasse produzir 

tanto carros como algodão, teria de dividir os seus recursos. Uma vez que é necessário 

grande esforço para irrigar a terra para a produção de algodão, o país A teria de 

sacrificar a produção de carros. O custo de produzir tanto carros como algodão é 

elevado para o país A, que teria de abdicar de muito capital para produzir ambos. De 
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maneira semelhante, para o país B, o custo de oportunidade da produção de ambos os 

produtos é elevada porque o esforço necessário para produzir carros é maior do que o 

esforço para produzir algodão. Cada país pode produzir um dos bens com maior eficácia 

(a um custo menor) do que o outro. O país A, que tem uma abundância de aço, 

precisaria de abdicar de mais carros do que o país B para produzir a mesma quantidade 

de algodão. O país B precisaria de abdicar de mais algodão do que o país A para 

produzir a mesma quantidade de carros. Portanto, o país A tem uma vantagem 

comparativa sobre o país B na produção de carros e o país B tem uma vantagem 

comparativa sobre o país A na produção de algodão. Se ambos os países se 

especializarem na produção de bens com os quais têm uma vantagem comparativa, 

podem trocar os bens que produzem por outros bens nos quais não têm uma vantagem 

comparativa. Se trocarem os bens que produzem por outros bens nos quais não têm uma 

vantagem comparativa, ambos os países poderão desfrutar de ambos os produtos a um 

custo de oportunidade mais baixo. Além disso, cada país estará a trocar o melhor 

produto que consegue produzir por outro produto que é o melhor que o outro país 

consegue produzir. A especialização e o comércio também funcionam quando há vários 

países diferentes envolvidos. Por exemplo, se o país C se especializar na produção de 

milho, pode trocar o seu milho por carros com o país A e algodão com o país B. 

 Por vezes um país (ou um indivíduo) consegue produzir mais do que outro país, 

apesar de ambos os países terem a mesma quantidade de inputs. Por exemplo, o país A 

pode ter uma vantagem tecnológica que, com a mesma quantidade de inputs (terra 

arável, aço, mão-de-obra) permite ao país fabricar maior quantidade de carros e algodão 

do que o país B. Um país que consegue produzir mais de ambos os bens tem uma 

vantagem absoluta. Recursos de melhor qualidade podem dar uma vantagem absoluta a 

um país, assim como um nível mais elevado de educação e o avanço tecnológico em 

geral. Não é possível, contudo, que um país tenha uma vantagem comparativa em tudo o 

que produz, por isso beneficiará sempre do comércio. Nesta situação, continua a ser má 

ideia para o País A especializar-se na produção de ambos os produtos. O país continua a 

ter uma vantagem comparativa na produção de carros. Se produzisse tanto carros como 

algodão, teria de dividir os seus fatores de produção por ambos e produziria uma 

quantidade inferior dos dois produtos. Enquanto que, se tomar a opção de se 

especializar na produção de carros, poderia produzir muitos mais e vender o excesso ao 

país B e comprar-lhe o algodão. Assim, ambos os países beneficiam. 

Determinar como os países trocam bens produzidos por uma vantagem 

comparativa é a base da teoria de comércio internacional. Este método de troca é 

considerado uma alocação ideal de recursos, na qual as economias, teoricamente, terão 

tudo o que precisam. Como o custo de oportunidade, a especialização e a vantagem 

comparativa também se aplicam à maneira como os indivíduos interagem numa 

economia. 

 

2.3.19. Regimes de taxas de câmbio 
 

 Os regimes de taxas de câmbio, ou regimes monetários, são métodos através dos 

quais uma nação gere o valor da sua moeda em relação às outras moedas e ao mercado 

de câmbio. O regime de taxa de câmbio está intimamente ligado à política monetária e 

ambos são geralmente dependentes de muitos fatores comuns. Os regimes mais básicos 

são de taxas de câmbio flutuante, nos quais o mercado dita os movimentos na taxa de 

câmbio. O Estado não intervém e o valor da moeda é determinado pelas leis da procura 

e da oferta no mercado de câmbio. É por isso que uma taxa flutuante é frequentemente 

designada de “auto-corretora”, pois qualquer diferença na procura e na oferta será 
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automaticamente corrigida no mercado: se a procura por uma moeda for baixa, o seu 

valor diminui, tornando os bens importados mais caros e estimulando a procura por 

bens e serviços locais. Isto por sua vez irá gerar mais emprego, causando uma auto-

correção no mercado. Uma taxa flutuante está constantemente a variar. 

Os regimes de taxa fixa, por outro lado, são regimes cuja moeda tem 

convertibilidade direta com outra moeda à qual está indexada. O valor de uma moeda 

em termos de outra pode ser determinado de duas maneiras diferentes. Uma taxa fixa, 

ou indexada, é uma taxa que o Estado (ou o banco central) define e mantém como taxa 

de câmbio oficial. Será determinado um preço fixo contra o de uma grande moeda 

mundial (geralmente o dólar americano, mas também podem ser outras moedas como o 

euro, o iene ou um cabaz de moedas). Para manter a taxa de câmbio interna, o banco 

central compra e vende a sua própria moeda no mercado de câmbio em troca da moeda 

à qual a sua está indexada. Se, por exemplo, for determinado que o valor de uma única 

unidade da moeda local for igual a 3 dólares americanos, o banco central terá de se 

assegurar que pode oferecer esses dólares ao mercado. Para manter a taxa, o banco 

central terá de manter um nível elevado de reservas de moeda externa. A reserva é uma 

quantia de moeda externa reservada pelo banco central que este pode usar para libertar 

(ou absorver) novos fundos para dentro (ou para fora) do mercado. Isto assegura uma 

oferta de moeda apropriada, flutuações apropriadas no mercado (acompanhando a 

inflação e a deflação) e a taxa de câmbio apropriada. O banco central também pode 

ajustar a taxa quando achar necessário. Países de flutuação indexada em bandas (limites 

de variação, tanto crescente como decrescente) muito pequenas e países que adotaram a 

moeda de outro país e abandonaram a sua também caem nesta categoria. Existem vários 

tipos diferentes de regimes de taxa fixa: 

 A dolarização é um sistema de taxa fixa no qual um país utiliza a moeda de outra 

nação como meio de troca, herdando a credibilidade da moeda desse país, mas 

não a sua notação de risco de crédito. Alguns exemplos são o Panamá, Timor-

leste e El Salvador. 

 Um regime de União monetária, por sua vez, é um regime no qual vários países 

partilham uma moeda comum. Tal como a dolarização, tal regime não impõe 

notação de risco de crédito, uma vez que as finanças de alguns países são menos 

eficientes do que as de outros. A União Europeia é um exemplo de tal regime. 

 Um comité monetário é um acordo institucional para a emissão de uma moeda 

interna suportada por uma moeda externa. Hong Kong é um bom exemplo. A 

autoridade monetária de Hong Kong possui reservas de dólares americanos 

(USD) para cobrir as reservas bancárias de dólares de Hong Kong (HKD) e da 

moeda em circulação. Isto impõe disciplina fiscal, mas a autoridade monetária 

de Hong Kong, ao contrário de um banco central, não pode agir como mutuante 

de último recurso. 

 Paridade fixa: A taxa de câmbio é indexada a uma única moeda ou a um cabaz 

de moedas com uma banda de mais ou menos um por cento de flutuação 

permitida. Não existe compromisso legislativo para a paridade existe uma meta 

discricionária de câmbio. Exemplos incluem a Argentina, a Venezuela e a 

Rússia. 

 Zona alvo: Semelhante à paridade fixa, mas com bandas um pouco mais largas 

(mais ou menos dois por cento), permitindo maior discrição à autoridade 

monetária. Exemplos incluem a República Eslovaca e a Síria. 

 Desvalorização deslizante ativa e passiva: A América Latina dos anos 80 é um 

bom exemplo deste tipo. As taxas de câmbio podiam ser ajustadas para ficarem 

a par das taxas de inflação e impedirem uma corrida às reservas de dólares dos 
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Estados Unidos (passiva). Uma desvalorização deslizante ativa envolvia 

anunciar a taxa de câmbio em avanço e implementar alterações a passos, para 

tentar manipular as expetativas de inflação. Outros exemplos incluem a China e 

o Irão. 

 Flutuação controlada: Uma nação segue uma política de intervenção 

acomodatícia para alcançarem o pleno emprego ou estabilidade do preço com 

um convite implícito para os outros países com os quais conduz negócios para 

responderem de maneira igual. Exemplos incluem o Camboja ou a Ucrânia 

(indexados ao dólar americano). 

 

As razões para indexar uma moeda estão ligadas à estabilidade. Um país pode 

decidir indexar a sua moeda para criar uma atmosfera estável para o investimento 

externo. Isto é sobretudo prevalecente em nações em desenvolvimento. Com a moeda 

indexada a outra, o investidor saberá sempre qual é o valor do seu investimento, e não 

terá de se preocupar com as flutuações diárias. Uma moeda indexada também pode 

ajudar a baixar as taxas de inflação e gerar procura, o que resulta de maior confiança na 

estabilidade da moeda. 

No entanto, os regimes fixos podem conduzir a graves crises financeiras, uma 

vez que uma indexação é difícil de manter a longo prazo. Foi o que aconteceu durante 

as crises financeiras do México (1995), da Ásia (1997) e da Rússia (1997): uma 

tentativa de manter um valor elevado da moeda local da indexação teve como resultado 

uma sobrevalorização das moedas. Isto significa que os estados não puderam responder 

às procuras para a conversão da moeda local em moeda externa à taxa de indexação. 

Com especulação e pânico, os investidores apressaram-se a tirar o dinheiro e a convertê-

lo em moeda externa antes que a moeda local fosse desvalorizada. As reservas externas 

acabaram por se esgotar. No caso do México, o estado foi forçado a desvalorizar o peso 

por 30 %. Na Tailândia, o estado teve de permitir que a moeda flutuasse e no final de 

1997, o bhat tailandês tinha perdido 50 % do seu valor assim que as leis da procura e da 

oferta do mercado reajustaram o valor da moeda local. 

Na realidade, nenhuma moeda é inteiramente fixa ou flutuante. Num regime de 

taxa fixa, as pressões do mercado também podem influenciar as variações na taxa de 

câmbio. Por vezes, quando uma moeda de taxa fixa revela o seu verdadeiro valor contra 

o da moeda a que está ligado, pode surgir um “mercado negro” (que reflete melhor as 

leis da procura e da oferta). O banco central poderá ser forçado a reavaliar a taxa oficial 

para que a taxa oficial seja equivalente com a não oficial, pondo termo à atividade do 

mercado negro. Em alguns casos, num regime flutuante, se o valor da moeda se deslocar 

demasiado numa direção a um ritmo rápido e estável, os bancos centrais intervêm, 

comprando e vendendo as suas próprias reservas de moeda no mercado de câmbio para 

estabilizarem o valor da moeda interna. Mas isto é raro e apenas em casos de absoluta 

necessidade, pois geralmente os bancos centrais são muito relutantes em intervir num 

regime de taxa flutuante. 

 

2.4. Finanças 
 

 2.4.1 Spread de compra/venda 
 

O spread de compra/venda (bid/offer) é a diferença entre os preços cotados para 

uma venda imediata (bid) e uma compra imediata (offer). O tamanho do spread num 

título é uma medida da liquidez do mercado e do tamanho do custo de transação. Se o 

spread for zero, então é um título sem custos de transação, um ativo sem frição. O 
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spread de compra/oferta pode afetar o preço ao qual uma venda ou compra é realizada, 

assim como o retorno total da carteira de um investidor. 

Por exemplo, se uma empresa de investimento quiser comprar 1000 ações a 10 

dólares e uma outra quiser vender 1500 ações a 10,25 dólares, o spread será a diferença 

entre o preço de venda oferecido e o preço de compra oferecido, ou seja, 25 cêntimos. 

Um investidor individual que observar este spread saberá que se quiser vender 1000 

ações, poderá vendê-las à empresa que ofereceu o preço de 10 dólares, e que poderá 

comprar 1500 ações à outra empresa, ao preço de 10,25. 

O tamanho do spread e o preço das ações são determinados pela procura e pela 

oferta. Quantos mais investidores ou empresas quiserem comprar, mais ofertas de 

compra existirão. Mais vendedores significa um maior número de ofertas de venda. Na 

bolsa de valores de Nova Iorque, um comprador e um vendedor serão equiparados por 

computador. Contudo, nalgumas instâncias, a equiparação de compradores com 

vendedores será realizada por um especialista que lida com o título em questão. Quando 

uma empresa coloca uma oferta de compra ou venda e recebe uma ordem, tem de 

cumprir a oferta anunciada. Existem cinco tipos diferentes de ordens: 

 

1. Ordem de mercado – Uma ordem de mercado pode ser cumprida ao preço 

prevalecente ou ao preço de mercado. Utilizando o exemplo anterior, se um 

comprador coloca uma ordem para comprar 1500 ações, o comprador receberia 

1500 ações ao preço de venda de 0,25. Se ele ou ela colocarem uma ordem de 

mercado para 2000 ações, o comprador recebe 1500 ações a 0,25 e 500 ações ao 

próximo melhor preço, que seria um pouco maior que 0,25. 

2. Ordem de limite – Um indivíduo coloca uma ordem de limite para vender ou 

comprar uma certa quantidade de ações a um dado preço ou melhor. Utilizando 

o exemplo anterior, um indivíduo pode colocar uma ordem de limite para vender 

2000 unidade a 0,75. Após colocar a ordem, o indivíduo venderá imediatamente 

1000 ações á oferta existente de 0,75. Depois, ele ou ela poderão ter de aguardar 

até que apareça outro comprador com uma oferta de compra semelhante ou 

melhor para cumprir o balanço da ordem. Mais uma vez, o balanço das ações 

não será vendido a menos que as ações sejam negociadas ao preço exigido. 

3. Ordem diária – Uma ordem diária só vale para esse dia de comércio. Se não for 

cumprida nesse dia, a ordem será cancelada. 

4. “Fill or Kill” – Este tipo de ordem tem de ser cumprida imediatamente e por 

inteiro, ou será cancelada. Por exemplo, se uma pessoa pusesse uma ordem para 

vender 2000 ações a 0,75, um comprador teria de aceitar todas as 2000 ações a 

esse preço imediatamente, ou recusar a ordem, que seria então cancelada. 

5. Ordem para parar – Um ordem para comprar ou vender um título quando o seu 

preço ultrapassa um certo ponto, assegurando uma maior probabilidade de se 

alcançar um preço predeterminado de compra ou venda, limitando a perda do 

investidor ou estabelecendo um lucro mínimo. Quando o preço ultrapassa esse 

ponto de venda/compra predeterminado, a ordem para parar torna-se numa 

ordem de mercado efetiva. Por exemplo, supondo que um investidor quer vender 

1000 ações, se baixarem a um preço de 0,75. Neste caso, o investidor pode 

colocar uma ordem para parar, de modo a que, quando chegar a esse preço, a 

ordem se torne efetiva como ordem de mercado. Isto não garante que a ordem 

será executada a esse preço, mas garante que as ações serão vendidas. Se os 

vendedores forem abundantes, o preço ao qual as ações serão vendidas poderá 

ser muito menor que 0,75. 

 



 50 

Existem vários detalhes a ter em conta. Os spreads podem aplicar-se a qualquer 

instrumento financeiro: ações, obrigações, mercadorias, títulos e moeda estrangeira. São 

determinados pela liquidez, assim como pela lei da procura e da oferta. Os títulos mais 

líquidos ou frequentemente trocados tendem a ter os spreads mais estreitos, desde que 

não aja um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. Se houver um desequilíbrio 

significativo e liquidez baixa, o spread de compra/venda irá expandir-se 

substancialmente. Os spreads de compra/venda representam um custo que não é sempre 

aparente para os investidores inexperientes. Enquanto que os custos dos spreads podem 

ser relativamente insignificantes para os investidores que não fazem negócio com 

frequência, podem representar um custo maior para os comerciantes que fazem 

numerosos negócios diariamente. Os spreads alargam-se durante declínios acentuados 

do mercado, devido ao desequilíbrio da oferta em relação à procura, quando os 

vendedores procuram vender e os compradores mantém-se afastados, aguardando 

preços mais baixos. Como resultado, os criadores de mercado alargam o spread por dois 

motivos: 1) para mitigar o risco de perda mais elevado durante períodos voláteis e 2) 

para dissuadir os investidores de fazerem negócio durante tais períodos, pois um 

número mais elevado de negócios aumenta o risco de o criador de mercado se sair mal 

com um negócio. 

Olhemos para alguns exemplos de cálculo do spread. Considerando uma ação 

que está a vender a 9,95$/10$. O preço de compra é 9,95$ e o preço de venda é 10$. O 

spread de compra/venda, neste caso, são 5 cêntimos. O spread, como percentagem, será 

0,05$ / 10$, ou 0,50%. Um comprador que adquira as ações a 10$ e as venda 

imediatamente ao preço de compra de 9,95$ – por acidente ou de propósito – teria uma 

perda de 0,50% do valor da transação, devido a este spread. A compra e venda imediata 

de 100 ações significaria uma perda de 5$, e se fossem 10000 ações, seria uma perda de 

500$. A perda percentual resultante do spread é a mesma em ambos os casos. 

Outro exemplo. Considerando que um cambista compra 100000 EUR em 

margem (com dinheiro emprestado). A cotação atual do mercado é EUR 1 = USD 

1,3300/1,3302. O spread de compra/venda neste caso é 0,0002. O spread, em 

percentagem, é 0,015% (0,0002 / 1,3302) da quantidade negociada de EUR. No que diz 

respeito a spreads de câmbio, existem alguns problemas a ter em consideração: 

 A maioria dos negócios de câmbio a nível de retalho é realizada 

utilizando uma grande quantidade de alavancagem (dinheiro emprestado 

para investimentos), razão pela qual os custos do spread como 

percentagem do capital próprio do comerciante podem ser bastante 

elevados. Para um cálculo rápido do custo do spread como percentagem 

da nossa margem ou capital próprio, basta multiplicar a percentagem do 

spread por um grau de alavancagem. Se, no exemplo anterior, fosse 

0,0005 (percentagem de spread = 0,0376%), e a quantidade de 

alavancagem fosse 50:1, o custo do spread como percentagem do 

depósito de margem será 1,879% (0,0376% × 50). 

 Os custos de spread podem acumular-se rapidamente no mundo rápido 

do câmbio de moedas, onde o horizonte de investimento de um cambista 

é tipicamente mais curto do que nas transações da bolsa de valores. 

 
  

 

 
 



 51 

 3. Escolhas de tradução  
 

 Na tradução de um texto técnico, é importante manter-se o mais fiel possível ao 

texto original, e evitar os desvios. Por vezes, por motivos de sintaxe, é necessário fazer 

algumas alterações, mas o texto traduzido deve seguir o texto original tanto quanto 

possível. A consistência dos termos também é importante. Não se deve traduzir um 

termo de uma maneira e depois, noutra instância desse termo, traduzi-lo de maneira 

diferente. Queria evitar o uso a notas de rodapé tanto quanto possível, para permitir uma 

leitura mais fluente, confiando ao glossário a tarefa de explicar ao leitor qualquer termo 

que não percebesse. O maior problema com que me deparei foi o de encontrar a 

tradução correta para os vários termos económicos. Não tendo formação em economia, 

tive de realizar pesquisa para encontrar a tradução correta para a maioria dos termos, o 

que requereu procurar traduções já existentes. Mas muitas das traduções que se podem 

encontrar na internet estão erradas ou empregam traduções aparentemente corretas mas 

diferentes umas das outras, utilizando sinónimos, o que torna difícil de descobrir qual o 

termo que é mais frequentemente utilizado e mais bem conhecido. Outras utilizam o 

português do Brasil, dificultando ainda mais a procura pela tradução correta. Tive de 

tomar decisões difíceis em vários casos. Para tal, procurei sobretudo textos das 

instituições da União Europeia ou do Banco de Portugal, através de sites como o Google 

e o Linguee. Ao escolher as traduções nestes sites como material de referência, consigo 

uma maior garantia que os termos que utilizei serão os mais utilizados e, portanto, os 

mais “corretos”. A linguagem corrente é um fator importante na tradução: a escolha de 

outros termos sinónimos, apesar de corretos, em vez dos mais frequentemente utilizados 

seria uma escolha de tradução inferior pois os termos mais comummente utilizados são 

mais facilmente reconhecidos pelos leitores que conhecem o tema. 

Esta seção do relatório foi dividida em quatro partes: siglas, problemas 

recorrentes, problemas específicos e problemas de sintaxe. 

 

3.1. Siglas 
 

Sempre que encontro uma sigla, faço pesquisa para ver se existe uma versão 

portuguesa do nome que essa sigla representa. No que toca a nomes de instituições, 

alguns são internacionais, sendo sempre referidas pelo nome e sigla da língua original, 

outras têm uma instituição equivalente na língua de chegada. Mas o tradutor não deve 

substituir uma sigla ou nome referente a uma instituição do país da língua de partida 

pelo referente a uma instituição do país da língua de chegada. Mesmo se possuírem 

funções semelhantes, são instituições separadas. É o caso da SEC (Securities and 

Exchange Commission) americana e a CMVM (Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários) portuguesa. Ambas desempenham funções semelhantes nos seus respetivos 

países, mas a sigla SEC (que surge em Economics for Investment Decision Makers 

Workbook) não foi substituída por CMVM. Permaneceu a sigla inglesa, com o nome 

escrito por extenso entre parêntesis. O leitor poderá não conhecer o seu significado, mas 

não há outra solução para isso a não ser depender de uma nota de rodapé extensa ou de 

um glossário. Outra problemática: a questão de utilizar o nome da instituição na língua 

de chegada ou utilizar o nome na língua de partida envolve saber qual dos dois será 

mais facilmente reconhecido pelo leitor. Por exemplo, a NATO (North American Treaty 

Organization) tem um nome e respetiva sigla em português: OTAN (Organização do 

Tratado ao Atlântico Norte). Mas a maioria das vezes, utiliza-se a sigla inglesa quando 

se fala da organização, de maneira a que muitos portugueses poderão não reconhecer o 

significado de OTAN. Apesar da importância de realizar uma tradução correta, também 
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é importante que o leitor compreenda o texto. A maioria das siglas vem acompanhada 

de uma explicação do seu significado no texto, mas nem todas. Como tal, as siglas que 

precisarem de definição serão introduzidas no glossário e serão escritas por extenso pelo 

menos uma vez, entre parêntesis. 

 

Siglas que não traduzi: 

 

Chartered Financial Analyst: CFA 

Deixei o nome em inglês, pois é assim que se usa nos textos em português. Para 

clarificar, pus uma tradução em português entre parêntesis na primeira ocorrência do 

nome. 

Ex: “ A designação CFA® é uma qualificação internacionalmente reconhecida atribuída 

pelo CFA® Institute.”  

(https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/fceetplgeneric.asp?sspageID=114

&lang=1)  

 

Investment-saving: IS 

Pág. 29, linha 8 

Não alterei esta sigla apesar de traduzir a expressão (investimento poupança), porque 

refere-se ao modelo IS/LM, que é conhecido em português nessa forma, sem se traduzir. 

De igual modo, não alterei a sigla para Liquidity preference (Pág. 29, linha 8): LM 

Ex: “Por exemplo, o obsoleto modelo IS-LM estático com preços 

fixos só tem um instrumento.” 

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

jun04_p.pdf  

 

Consumption (C); Gross domestic investment (I), government spending (G); net exports 

(X-M) 

Pág. 30, linha 28-29 

Deixei as letras como estavam porque são parte de uma fórmula matemática, pelo que 

não precisam de ser traduzidos para serem compreendidos, já que o texto explica o seu 

significado. Também encontrei um texto português que utiliza a versão inglesa destes 

termos. Apesar de não surgirem os nomes completos no livro, também deixei S (savings) 

e T (taxes) como estavam, mais em baixo na mesma página. (linha 42). 

Ex: “A fórmula do PIB é: PIB = C+I+G+X-M” 

(http://www.optimize.pt/wiki/index.php/Produto_Interno_Bruto_(PIB))  

 

Real business cycle: RBC – RBC (ciclo económico real) 

Pág. 39, linha 21 

Encontrei sobretudo exemplos que utilizam a sigla inglesa, e poucos que a traduzem 

(CER – Ciclos económicos reais), de modo que deixei em inglês. 

Ex: “Os modelos DSGE são baseados na literatura de ciclos económicos reais (Real 

Business Cycles - RBC) que começou nos anos 1980.” http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

verao07_p.pdf  

 

General Agreement on Tariffs and Trade: GATT – GATT (Acordo geral de Tarifas e 

Comércio) 

Pág. 59, linha 15 

https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/fceetplgeneric.asp?sspageID=114&lang=1
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/fceetplgeneric.asp?sspageID=114&lang=1
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_jun04_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_jun04_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_jun04_p.pdf
http://www.optimize.pt/wiki/index.php/Produto_Interno_Bruto_(PIB))
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_p.pdf
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O nome traduz-se, mas a sigla que se usa em português é a mesma. 

Ex: “Em funcionamento desde 1995 substituindo o GATT  (Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio)…”  

(http://www.infoescola.com/geografia/organizacao-mundial-do-comercio-omc/)  

 

Direct currency quote: Sd/f 

Pág. 61, linha 23 

A sigla refere-se à cotação da moeda, S refere-se a Spread, d é a moeda interna 

(domestic) e f a moeda externa (foreign), na forma de uma variável para utilizar em 

fórmulas de cálculo. Não encontrei usos desta variável em mais lado nenhum, por isso 

decidi deixar como está no livro. O mesmo se aplica à da cotação indireta (Sf/d) e à taxa 

de câmbio real (Rd/f). 

 

London Interbank offered rate: LIBOR – LIBOR 

Pág. 72 

O nome completo nunca surge no texto e a sigla é utilizada apenas algumas vezes. Já 

estava consciente do fato que esta sigla não se traduz, mas fiz pesquisa para o confirmar, 

de qualquer maneira. 

Ex: “Because a rate such as LIBOR is not the risk-free interest rate…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:EN:PDF  

Ex: “Porque uma taxa como a LIBOR não é a taxa de juro sem risco…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:PT:PDF  

 

Consultative Group on Exchange Rate Issues: CGER – CGER (Grupo Consultivo de 

Assuntos sobre as Taxas de Câmbio)  

Pág. 73, linha 11 

Encontrei muito poucas traduções do nome desta instituição, mas quis-me parecer que 

se usa sempre a sigla inglesa. 

Ex: “Este Apêndice apresenta os resultados das avaliações da taxa de câmbio de S. 

Tomé e Príncipe realizadas com base nas metodologias do Grupo Consultivo sobre 

Taxas de Câmbio (CGER) do FMI.” 

Democratic Republic of São Tome and Principe: Staff Report for the 2011 Article IV 

Consultation (International Monetary Fund) 

http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo

+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ot

s=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-

PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=

Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%

A2mbio%20CGER&f=false  

 

Econo Consulting: EC  

Pág. 81, linha 24 

Nome de uma empresa não internacional, por isso não traduzi. 

 

Securities and Exchange Commission: SEC – SEC 

Pág. 88, linha 33 

Um exemplo de uma instituição não internacional. A SEC não possui tradução em 

português, pelo que tive de deixar a sigla inglesa, acompanhada pelo nome. Isto corre o 

http://www.infoescola.com/geografia/organizacao-mundial-do-comercio-omc/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:PT:PDF
http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ots=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%A2mbio%20CGER&f=false
http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ots=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%A2mbio%20CGER&f=false
http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ots=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%A2mbio%20CGER&f=false
http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ots=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%A2mbio%20CGER&f=false
http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ots=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%A2mbio%20CGER&f=false
http://books.google.pt/books?id=MYzyAAAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Grupo+consultivo+de+assuntos+sobre+as+taxas+de+c%C3%A2mbio+CGER&source=bl&ots=0TFlP0AzsQ&sig=sgHvSBsghl5JptOoEOppEDH05ZM&hl=pt-PT&sa=X&ei=s2nIU6bbDsyz0QWuiYCgAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grupo%20consultivo%20de%20assuntos%20sobre%20as%20taxas%20de%20c%C3%A2mbio%20CGER&f=false
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risco de o leitor não conhecer a instituição, bastante provável uma vez que não é uma 

organização bem conhecida fora dos Estados Unidos. Para remediar isso, tenho de 

contar com o leitor para consultar o glossário, onde se encontra uma definição. 

Ex: “…and subsequent implementing measures by the SEC (Securities and Exchange 

Commission)…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0286:FIN:EN:PDF  

Ex: “…as subsequentes medidas de implementação emanadas da SEC (Securities and 

Exchange Commission)…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0286:FIN:PT:PDF  

 

Financial Industry Regulatory Authority: FINRA 

Pág. 88, linha 34 

Deixei como está, pois é assim que estava na maioria dos textos portugueses que 

encontrei. 

Ex: “A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), o regulamentador norte-

americano, descobriu que, para contornar estas falhas operacionais, o Deutsche Bank 

desactivou o bloqueio automático…” 

(http://www.computerworld.com.pt/2010/05/18/deutsche-bank-multado-em-575-mil-

dolares-por-falha-de-sistema/) 

 

Spot Exchange rate (S), Forward Exchange Rate (F), interest rate in the base currency 

(ib), interest rate in the price currency (ip) 

Pág. 116, linha 22-24 

Como nos casos acima, tratando-se de variáveis de uma fórmula matemática, não os 

alterei. Também encontrei um exemplo num texto português: 

Ex: “F = taxa de câmbio a prazo (forward) 

S = taxa de câmbio à vista (spot)  

I = taxa de juro da moeda em que se reflecte o prémio ou desconto  

i* = taxa de juro da outra divisa” 

http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/historico/anexos/6-96i16.pdf 

 

Self-regulatory organization: SRO – SRO (organização de auto-regulação) 

Pág. 127, linha 3-4 

Apesar de o termo se traduzir, praticamente nunca é acompanhado pela sigla. Em raros 

casos sim, mas é a sigla inglesa, explicada entre parêntesis. 

Ex: “…persistent failure to comply, whether it is received from the organization itself, 

from a self-regulatory body…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:EN:PDF  

Ex: “...incumprimento persistente, quer provenham da própria organização, de um 

organismo de auto-regulamentação…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:PT:PDF  

 

Siglas que traduzi 

 

Marginal rate of substitution of good X for good Y: MRSXY – TMSYX. (Taxa marginal 

de substituição do bem Y pelo bem X)  

Pág. 11, linha 15-16 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0286:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0286:FIN:PT:PDF
http://www.computerworld.com.pt/2010/05/18/deutsche-bank-multado-em-575-mil-dolares-por-falha-de-sistema/
http://www.computerworld.com.pt/2010/05/18/deutsche-bank-multado-em-575-mil-dolares-por-falha-de-sistema/
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/historico/anexos/6-96i16.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:PT:PDF
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Este caso apresentou uma dificuldade. Parecia que o texto original estava errado, pois 

descrevia a MRSxy como “the rate at which the consumer is willing to sacrifice good Y 

to obtain an aditional increment of good X.” Na verdade estava correto. Vários textos 

que pesquisei diziam o mesmo. Em inglês, a expressão refere-se mesmo ao sacrifício de 

Y por X, apesar da maneira como está escrito (X por Y) na versão portuguesa do termo, 

geralmente aparece “substituição do bem Y pelo bem X”, por isso foi o termo que usei. 

Ex: “Pode concluir-se que a taxa marginal de substituição de Y por X (TMSY,X) é, em 

valor absoluto, decrescente.”  

http://www.fep.up.pt/docentes/tina/microeconomia1/tc_pratica.pdf  

 

Net present value: NPV – VAL (Valor atual líquido) 

Pág. 15, linha 23 

Ex: “…proposed loan facilities undertaken before they were granted, including 

calculation of the Net Present Value ('NPV') of cash flow returns from the proposed 

refinancing as…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0016:0035:EN:PDF  

Ex: “…facilidades de crédito propostas realizada antes da sua concessão, incluindo o 

cálculo do Valor Actual Líquido (VAL) dos retornos dos fluxos de caixa decorrentes do 

refinanciamento…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0016:0035:PT:PDF  

 

Herfindahl-Hirschman Índex (Pág. 24, linha 24): HHI – IHH (Índice de Herfindahl-

Hirschman) 

Ex: “O índice de Herfindahl-Hirschman ou IHH (Herfindahl-Hirschman index ou HHI) 

é um método de avaliação do grau de concentração num mercado e é vulgarmente usado 

por entidades regulamentadoras da concorrência.”  

(http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Índice_de_Herfindahl-Hirschman) 

 

Producer Price Índex: PPI – IPP (Índice de preços no produtor) 

Pág. 43, linha 22 

Ex: “Um método A é a deflação com um índice de preços no produtor (IPP) que use um 

processo de ajustamento de qualidade adequado.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:347:0042:0059:PT:PDF  

Ex: “An A method is deflation with a Producer Price Index (PPI) that uses an 

appropriate quality adjustment procedure.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:347:0042:0059:EN:PDF  

 

Consumer Price Index: CPI – IPC (Índice de preços no consumidor) 

Pág. 43, linha 24 

Ex: “In general terms, the evolution of the consumption price index (CPI) has been 

more favourable in the Canary Islands than in the rest of the Spain.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0528:FIN:EN:PDF  

Ex: “Em termos gerais, a evolução do índice de preços no consumidor (IPC) foi mais 

favorável nas Ilhas Canárias que no resto da Espanha.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0528:FIN:PT:PDF  

 

http://www.fep.up.pt/docentes/tina/microeconomia1/tc_pratica.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0016:0035:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0016:0035:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0016:0035:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0016:0035:PT:PDF
http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Índice_de_Herfindahl-Hirschman
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:347:0042:0059:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:347:0042:0059:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:347:0042:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:347:0042:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0528:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0528:FIN:PT:PDF
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International Monetary Fund: IMF – FMI (Fundo Monetário Internacional) 

Pág. 55, linha 27 

Ex: “It arises as the result of a two-way SDR buying and selling arrangement 

with the International Monetary Fund (IMF)…”  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “Resulta de um acordo bidireccional para a compra e venda de DSE com 

o Fundo Monetário Internacional(FMI)…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

 

World Trade Organization: WTO – OMC (Organização Mundial do Comércio) 

Pág. 59, linha 4 

Ex: “…authorised by the Dispute Settlement Body (DSB) of the World Trade 

Organization (WTO)…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0229:FIN:EN:PDF  

Ex: “…autorizada pelo Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial do 

Comércio (OMC)…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0229:FIN:PT:PDF  

 

International Trade Organization: ITO – OIC (Organização Internacional do Comércio) 

Pág. 59, linha 14 

É difícil verificar a tradução, pois trata-se de uma organização cuja formação foi 

proposta pelos Estados Unidos, mas nunca chegou a ser formada. Por isso, aparece 

raramente em textos traduzidos. 

Ex: “…até a criação da OIC (Organização Internacional de Comércio, em inglês, 

Internacional Trading Organization – ITO)…” 

(http://www.infoescola.com/geografia/organizacao-mundial-do-comercio-omc/)  

 

Purchasing Power Parity: PPP – PPC (Paridade do poder de compra) 

Pág. 69, linha 19 

Ex: “Os números preliminares apresentados pelo Eurostat para as Paridades do Poder de 

Compra (PPC) para 1998 confirmam que persiste a tendência para a convergência de 

preços no mercado interno.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-498_pt.htm?locale=en  

Ex: “Eurostat preliminary Purchasing Power Parity (PPP) figures for 1998 confirm the 

continued trend towards price convergence in the Internal Market.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-498_en.htm?locale=en  

 

Forex: FX – Câmbio 

Pág. 70, linha 47 

FX designa “Forex”, ou “foreign exchange”. Como traduzi todas as instâncias desse 

termo por “câmbio”, aqui substitui a sigla por “câmbio”, em vez de outra sigla, mas 

também se pode traduzir por “moeda estrangeira”. 

Ex: “FX purchases are booked off-balance sheet at trade date and affect the average cost 

of the foreign currency position from this date.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:348:0001:0037:EN:PDF  

Ex: “As compras de moeda estrangeira são registadas em contas extrapatrimoniais na 

data de contrato e influenciam o custo médio da posição cambial a partir dessa data.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:348:0001:0037:PT:PDF  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0229:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0229:FIN:PT:PDF
http://www.infoescola.com/geografia/organizacao-mundial-do-comercio-omc/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-498_pt.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-498_en.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:348:0001:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:348:0001:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:348:0001:0037:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:348:0001:0037:PT:PDF
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Emerging market: EM – ME (Mercado emergente) 

Pág. 75, linha 21 

Tratando-se de uma sigla simples e fácil de perceber, não vi motivo para não a traduzir. 

Como tal também traduzi DM (developed market) para MD (mercado desenvolvido). 

Ex: “Developed countries and emerging markets Emerging markets (EM)” 

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_outono09_e.pdf  

Ex: “Países desenvolvidos e mercados emergentes Mercados emergentes (ME)” 

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

outono09_p.pdf  

 

Short-run agreggate supply curve: SRAS – (Oferta agregada a curto prazo) 

Pág. 105, linha 34-35 

Nos casos em que aparecem as siglas que indicam as curvas agregadas (AD, AS, SRAS 

e LRAS) contornei o problema escrevendo o nome por extenso, sem utilizar as siglas. 

Isto foi porque não encontrei exemplos da sua utilização em textos portugueses. No 

entanto, utilizei uma versão portuguesa das siglas (OALP, PA e OACP) no relatório. A 

exceção foram a procura agregada (PA) e oferta agregada (OA), cujas siglas utilizei no 

texto apesar de não encontrar exemplos da sua utilização em textos portugueses. Isto foi 

porque os considerei de compreensão simples e fácil de memorizar, pelo que não 

confundiriam o leitor. 

 

3.2. Problemas recorrentes 
 

Estes casos referem-se a palavras ou expressões que surgem ao longo de todo o texto e 

que me causaram algumas dificuldades. Como são omnipresentes no livro, não irei 

indicar onde aparecem. 

 

Learning outcomes – Resultados de aprendizagem 

Encontra-se em todos os capítulos, no cabeçalho da seção onde são apresentados os 

tópicos que serão desenvolvidos nesse capítulo. A minha dificuldade esteve em escolher 

a tradução apropriada para esta expressão. Após alguma pesquisa, vi um uso recorrente 

de “resultados de aprendizagem” que me agradou. 

Ex: “(b) 'Learning outcomes' means statements of what a learner knows, understands 

and is able to do on completion of a learning process…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF  

Ex: “b) «Resultados de aprendizagem», aquilo que o aprendente sabe, compreende e é 

capaz de realizar aquando da conclusão do processo de aprendizagem…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:PT:PDF  

 

Summary overview – Resumo geral 

Encontra-se em todos os capítulos, no cabeçalho da seção onde a informação é 

desenvolvida. A princípio quis optar por uma tradução mais literal: “Revisão sumária”. 

Essa tradução não me satisfez, apesar de gramaticalmente correta. Após realizar alguma 

pesquisa, descobri que a expressão é habitualmente traduzida como “Resumo” ou 

http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:PT:PDF
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“Resumo global”. Mas, como tradutor, não fiquei satisfeito com essa tradução e preferi 

o termo “Resumo geral”, que é mais fácil de perceber. 

Ex: “Table VI gives a summary overview of the detailed budgets of all tables IV and V. 

This document will constitute an annex to the Financial Agreement.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:090:0004:0012:EN:PDF  

Ex: “O quadro VI fornece um resumo global dos orçamentos discriminados dos quadros 

IV e V. Este documento constituirá um dos anexos da convenção financeira.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:090:0004:0012:PT:PDF  

 

Practice problems – Exercícios de treino. 

Surge como cabeçalho das seções de exercícios. A princípio pensei em traduzir por 

“problemas práticos”, porque não encontrei exemplos de tradução, mas encontrei 

exemplos do uso da expressão “problemas práticos”. No entanto, acabei por decidir 

alterar a expressão para uma com um significado semelhante: “Exercícios de treino”. 

Isto porque “practice problems” é uma expressão profundamente inglesa e que não deve 

ser traduzida literalmente. 

 

Most likely – Qual é que tem maior probabilidade (varia consoante o contexto). 

Surge constantemente nos exercícios (que são de escolha múltipla), em itálico, para 

perguntar ao leitor qual das opções é a mais provável. Ou a variação, “least likely”, para 

perguntar qual é a menos provável. Traduzir simplesmente “mais (menos) 

provavelmente” dar-nos-ia uma expressão gramaticalmente estranha. Utilizei duas 

soluções diferentes, dependendo do contexto. Ambas envolveram uma adapção sintática 

ao português: traduzir o adjectivo “likely” como sujeito utilizando a construção “qual é 

que tem maior probabilidade”; ou escrevendo “qual é mais provável” no inicio da frase. 

Ex: “A favorable orientation was given in these two cases on the terms of an overall 

compromise package, which will most likely be confirmed by the two delegations next 

week.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-258_en.htm?locale=en 

Ex: “Em ambos os casos, desenhou-se uma tendência favorável aos termos de uma 

solução compromisso global, que muito provavelmente será confirmada pelas duas 

delegações na próxima semana.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-258_pt.htm?locale=en  

Ex2: “…operator or component failure are the most likely contributors to near misses, 

whereas an accident of high severity is most likely to occur due to a runaway 

reaction…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:028:0001:0045:EN:PDF  

Ex2: “…erros humanos ou mecânicos são os factores contribuintes mais prováveis dos 

«quase-acidentes», enquanto é mais provável que um acidente de alta severidade ocorra 

devido a reação não controlada…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:028:0001:0045:PT:PDF  

 

Shifts – Deslocamentos 

Pensei que a tradução era “alterações”, porque não estava a pensar em termos de curvas. 

Mais tarde, ao pesquisar sobre as curvas de procura e oferta, cheguei à conclusão que 

“deslocamentos”, ou “deslocações”, era o termo correto, e corrigi todas as instâncias da 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:090:0004:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:090:0004:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:090:0004:0012:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:090:0004:0012:PT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-258_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-258_pt.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:028:0001:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:028:0001:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:028:0001:0045:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:028:0001:0045:PT:PDF
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palavra. Outro fator que me fez confusão foi o termo “movement” (movimento). Parecia 

que tinham ambas o mesmo sentido, mas após investigar descobri que o significado de 

uma era distinto do de outra. “Shifts” são “deslocações” da curva e “movements” são 

“movimentos” ao longo da curva. 

Ex: “Of course for that inward shift to occur the supply curve cannot be horizontal.”  

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_sep02_e.pdf  

Ex: “É óbvio que, para que a deslocação para a esquerda ocorra, a curva da oferta 

não pode ser horizontal.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

set02_p.pdf  

 

Government – Estado / Público 

Quando fiz a primeira versão da tradução, ainda não tinha uma perceção exata de como 

se traduz a expressão “government”, e traduzi todas as instâncias como núcleo do 

sintagma nominal “governo” ou atributo “do governo”, mas o orientador indicou-me 

que a tradução correta era “Estado”. Dependendo do contexto, a tradução pode ser um 

substantivo, “o Estado”, ou um adjetivo “público” (por exemplo, “government agency” 

– “agência pública”). Em algumas instâncias pode-se usar “Governo” e em termos 

adjetivais, também pode ser “do Estado”, dependendo do contexto. 

Ex: “…to reduce the vulnerability of budgets to rising interest rates, make government 

spending and taxation more conducive to growth and employment creation…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:217:0034:0061:EN:PDF  

Ex: “…orçamentos face à subida das taxas de juro, para tornar as despesas públicas e a 

tributação mais conducentes ao crescimento e à criação de emprego…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:217:0034:0061:PT:PDF  

 

Household – Agregado doméstico privado /Família 

Quis evitar a expressão “agregado familiar” e usar apenas “família”, considerando-o 

aceitável e menos pesado. Após discussão com o orientador e alguma pesquisa, decidi 

rever todas as instâncias de “household” e decidi usar “agregado doméstico privado” em 

alguns e “família” noutros, consoante o contexto. 

Ex: “Access should be determined in relation to the services actually used by the 

household.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:112:0001:0011:EN:PDF  

Ex:  “O acesso deve ser determinado relativamente aos serviços efectivamente 

utilizados pelo agregado doméstico privado.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:112:0001:0011:PT:PDF  

Ex: “The increase in household consumption expenditure in 2008 reflected…”  

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_verao09_e.pdf  

Ex: “O aumento das despesas em consumo das famílias em 2008 reflectiu…” 

http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_sep02_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_sep02_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_sep02_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_set02_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_set02_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_set02_p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:217:0034:0061:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:217:0034:0061:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:217:0034:0061:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:217:0034:0061:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:112:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:112:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:112:0001:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:112:0001:0011:PT:PDF
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_e.pdf
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http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

verao09_p.pdf  

 

Labor – Mão-de-obra 

Não tinha certeza se deveria traduzir “labor” por “trabalho” ou “mão-de-obra”. Acabei 

por decidir que “mão-de-obra” era preferível, pois “trabalho” era demasiado simples e 

não transmitia o sentido exato, isto é, que nos estamos a referir a operários, empregados, 

isto é, a força de trabalho, o capital humano. Esta tradução só foi usada quando a 

palavra “Labor” aparece sozinha. Noutros casos, foi traduzida como trabalho. Ex: 

Average product of Labor – Produto médio do trabalho. 

Ex: “…relate to reforms in the areas of healthcare and pension systems as well as to 

increasing effective labour supply.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “…respeito a reformas nos domínios da saúde e dos sistemas de pensões, bem como 

a um aumento da oferta efectiva de mão-de-obra.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

 

Equity – Capital próprio/Património líquido 

Considerei utilizar o termo “património líquido”, mas descobri que se tratava de algo 

diferente. “Património líquido” são ativos que pertencem a indivíduos. No balanço de 

uma empresa, “Capital próprio” é igual aos ativos menos os passivos, isto é, a diferença 

entre o que a empresa possui e o que deve. O termo em inglês é o mesmo “equity”, e é 

difícil de distinguir a diferença. Traduzi por “capital próprio” sempre que se referia a 

economia de empresas e “património líquido” quando se referia a indivíduos. 

Ex: “For the most part these businesses have little equity capital.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20030901+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “A maior parte destas empresas tem pouco capital próprio.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20030901+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

Ex2: “In normal conditions, companies with negative equity cannot operate.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:126:0001:0013:PT:PDF  

Ex2: “Em condições normais, as empresas com um património líquido negativo não 

podem funcionar.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:126:0001:0013:PT:PDF  

 

Output – Output 

Um termo que me deu que pensar. A tradução seria “produto”, ou “produção”. Mas 

também existem várias utilizações dessas palavras em inglês no livro: “product” e 

“production”. Assim, decidi deixar a palavra original. Introduzi “produção” entre 

parêntesis, na primeira ocorrência, para ajudar o leitor. 

Ex: “Qualquer medida (bruta ou líquida) do output total pode ser medida ou a custo de 

factores ou a preços de mercado.” 

http://www.instituto-camoes.pt/lextec/por/domain_10/text/21362.html  

Ex2: “This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to 

retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs.”  

http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_p.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030901+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030901+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030901+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030901+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:126:0001:0013:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:126:0001:0013:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:126:0001:0013:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:126:0001:0013:PT:PDF
http://www.instituto-camoes.pt/lextec/por/domain_10/text/21362.html
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex2: “Trata-se de um montante inferior ao inicialmente proposto pela Comissão, mas 

mesmo assim permite-nos manter a estrutura do programa, reduzindo apenas o 

número de outputs.”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Input – Input 

Tal como para “output”, debati-me com a questão de deixar este termo em inglês ou 

traduzi-lo, neste caso por “fatores de produção” ou “insumo”. Optei por deixar em 

inglês, mas introduzi a tradução entre parêntesis na primeira ocorrência, como no caso 

do “output”. 

Ex: “Há dois modelos DEA clássicos: o modelo CRS ou CCR (Charnes et al., 1978), 

que considera retornos de escala constantes, e o modelo VRS ou BCC (Banker et al., 

1984), que considera retornos variáveis de escala e não assume proporcionalidade 

entre inputs e outputs.”  

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-

44642012000200005&script=sci_arttext  

Ex2: “Profit margins are expected to have improved in 1998 given that the 

prices of inputs to production, such as energy and commodities prices, unit labor costs 

and the cost of capital…” http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar1998en.pdf  

Ex2: “As margens de lucro terão registado uma melhoria em 1998, uma vez que se 

verificou uma queda nos preços dos factores de produção (inputs) como, por exemplo, 

os preços da energia e das matérias primas, os custos unitários de trabalho e os custos de 

capital…” http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar1998pt.pdf  

 

Expected – Previsto (varia consoante o contexto) 

Um falso amigo. O meu primeiro instinto foi traduzir esta palavra por “espera-se” 

(variando consoante o contexto: “esperamos”; “esperado”, etc.) Apesar de correta, 

preferi traduzir por um termo que me pareceu mais apropriado: “previsto” 

Ex: “Bangladesh (Education Programme): The implementation of the programme is 

much slower than expected due to the November 2007 cyclone damage.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0693:FIN:EN:PDF  

Ex: “Bangladeche (Programa no sector da educação): a execução do programa está a ser 

muito mais lenta do que o previsto devido aos danos provocados pelo ciclone de 

Novembro de 2007.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0693:FIN:PT:PDF  

 

Exhibit – Gráfico/Tabela (varia consoante o contexto) 

A palavra “exhibit” aparece sempre que há um quadro ou gráfico nas seções de 

exercícios, como base para os problemas. A palavra serve em geral no inglês, mas em 

português temos que utilizar outras palavras mais específicas, consoante aquilo a que se 

está a referir (um gráfico, por exemplo). 

 

Change – Alteração/Variação 

A escolha de tradução depende do contexto. “Variação” aplica-se a um nível 

quantitativo, enquanto que “alteração” aplica-se a um nível qualitativo. 

Ex: “…such specific factors as the particularly severe impact of climate change in the 

high north, and the negative consequences of pollution on…”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-44642012000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-44642012000200005&script=sci_arttext
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar1998en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar1998pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0693:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0693:FIN:PT:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0343:FIN:EN:PDF  

Ex: “…igualmente factores específicos como o impacto particularmente acentuado das 

alterações climáticas no extremo Norte e as consequências negativas…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0343:FIN:PT:PDF  

Ex2: “Every product in this basket has a price, which can change over time.” 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.en.html  

Ex2: “Cada um dos produtos incluídos no cabaz tem um preço, que pode variar com o 

tempo.” http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.pt.html  

 

Domestic – Interno 

Foreign – Externo 

Apesar de ter encontrado alguns casos de “doméstico”, é “interno” que se usa 

maioritariamente quando se refere a algo dentro do país em comparação com algo de 

fora (externo). 

Ex: “It was found that this was not the case and that in fact the product types sold on the 

domestic market were not at all comparable to the types sold for export to the 

Community…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:297:0001:0003:EN:PDF  

Ex: “Verificou-se que não era o caso e que, na realidade, os tipos de produto vendidos 

no mercado interno não eram de todo comparáveis com os tipos de produto vendidos 

para exportação para a Comunidade…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:297:0001:0003:PT:PDF  

Ex2: “Foreign policy will also be a decisive factor.”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20050623+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex2: “A política externa vai ser igualmente um factor determinante.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20050623+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Actual – Real 

Em oposição a “nominal”, que é a quantidade fixa que não sofre variações, o número 

“real” é o valor nominal após se aplicar os efeitos da inflação. Ver o glossário para mais 

informação. 

Ex: “The calculation method whereby the actual interest rate charged is compared with 

the reference rate is not appropriate in the present case…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:081:0001:0018:EN:PDF  

Ex: “O método de cálculo que compara a taxa de juro real cobrada com a taxa de 

referência não é apropriado neste caso…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:081:0001:0018:PT:PDF  

 

Trade – Negócio / Comércio 

Poderia ter traduzido esta palavra de várias formas, tal como “troca” ou “intercâmbio”, 

mas optei por traduzir por “negócio” quando se refere a uma troca especifica e 

“comércio” quando se refere ao ato de comercializar em geral. 

Ex: “In 2007, trade within euro area countries represented about one-half of total 

euro area trade.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0343:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0343:FIN:PT:PDF
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.pt.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:297:0001:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:297:0001:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:297:0001:0003:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:297:0001:0003:PT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050623+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050623+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050623+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050623+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:081:0001:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:081:0001:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:081:0001:0018:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:081:0001:0018:PT:PDF
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http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806en.pdf  

Ex: “Em 2007, o comércio entre os países da área do euro representou cerca de metade 

do total do comércio da área do euro.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806pt.pdf  

Ex2: “…there must be clearly defined policy and procedures to monitor the position 

against the institution's trading strategy…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF  

Ex2: “…Devem existir políticas e procedimentos claramente definidos para efectuar o 

acompanhamento da posição em relação à estratégia de negociação da instituição…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:PT:PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:PT:PDF
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3.3. Casos específicos 
 

Problemas de tradução que surgem apenas uma vez, ou demasiado poucas vezes para 

justificar a sua inclusão na categoria de problemas constantes. A apresentação destes 

casos está dividida por capítulos e segue a estrutura seguinte: 

 

Termo ou expressão – Tradução escolhida 

Localização no texto original (a contagem de linhas não toma os títulos em 

consideração, só os pontos bala) 

Transcrição do segmento do livro onde surge o problema 

Tradução desse segmento 

Explicação da minha escolha 

Exemplos de traduções semelhantes retiradas de fontes 

 

Capitulo 1 

 

Equilibrium– Equilíbrio 

Pág. 3, linha 4 

Original: “Describe the process of aggregating demand and supply curves, the concept 

of equilibrium and mechanisms by which markets achieve equilibrium.” 

Tradução: “Descrever o processo de agregação de curvas de procura e oferta, o conceito 

de equilíbrio, e os mecanismos através dos quais os mercados alcançam o equilíbrio.” 

 

Um termo confuso porque surge pouco antes de um termo semelhante, “equilibria” e 

pensei que poderiam acarretar significados distintos. Após pesquisar determinei que a 

tradução adequada era a mesma em ambos os casos: “equilíbrio”. 

Ex: “…the concept of "excess liquidity", based on an equilibrium value for M3…” 

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_verao06_e.pdf  

Ex: “…implica também que, no contexto deste modelos, a própria ideia de "excesso de 

liquidez", baseada num valor de equilíbrio do agregado M3…”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

verao06_p.pdf  

Ex2: “Producers, heavily dependent on returns from the market, have no alternative but 

to adjust and continually seek new market equilibria.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0571:FIN:EN:PDF  

Ex2: “A produção, que depende fortemente das receitas do mercado, deve 

imperativamente adaptar-se e procurar continuamente novos equilíbrios de mercado.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0571:FIN:PT:PDF  

 

Nonequilibrium – Que não corresponde ao equilíbrio de mercado 

Pág. 3, linha 10 

Original: “Calculate and interpret the amount of excess demand or excess supply 

associated with a nonequilibrium price.” 

Tradução: “Calcular e interpretar o excesso da procura ou excesso da oferta associada a 

um preço que não corresponde ao equilíbrio de mercado. 

 

http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao06_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao06_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao06_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao06_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao06_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao06_p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0571:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0571:FIN:PT:PDF
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Uma expressão problemática, da qual não achei exemplos de tradução fiáveis. 

“Nonequilibrium” surge da tendência da língua inglesa para juntar um adjetivo 

atributivo ao substantivo, formando uma só palavra. É um processo que não é aplicável 

em português e não existe uma tradução para esta expressão que transmita devidamente 

o significado do contexto. A melhor opção é traduzir o significado: “que não 

corresponde ao equilíbrio do mercado”. 

 

Surplus – Excedente 

Pág. 3, linha 12 

Original: “Calculate and interpret consumer surplus, producer surplus, and total 

surplus.” 

Tradução: “Calcular e interpretar o excedente do consumidor, o excedente do produtor, 

e o excedente total.” 

 

Pensei que a tradução correta seria “superávit”, em vez da literal, mas o meu orientador 

explicou-me que o termo que se usava mais era “excedente”. “Superávit” é um termo 

mais restritivo que geralmente só se aplica para indicar uma conta de balanços positiva. 

“Excedente” é mais abrangente e é o termo mais apropriado para se utilizar neste texto, 

indicando simplesmente excesso, ou algo que sobra. 

Ex: “The Community has a large trade surplus vis-à-vis Cyprus in the fishery sector and 

the major Cypriot export interest is…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0538:FIN:EN:PDF  

Ex: “A Comunidade regista um grande excedente comercial relativamente a Chipre no 

sector das pescas, sendo de principal interesse…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0538:FIN:PT:PDF  

 

Price floor/ceiling – Preço mínimo/máximo 

Pág. 3, linha 13-14 

Original: “Forecast the effect of the introduction and the removal of a market 

interference (e.g., a price floor or ceiling) on price and quantity.” 

Tradução: “Prever o efeito da introdução e remoção de uma interferência de mercado 

(e.g., um preço mínimo ou máximo) no preço e na quantidade.” 

 

Traduzi literalmente, a princípio, mas após uma pesquisa durante a revisão, descobri 

que a tradução correta era “preço mínimo e preço máximo”. 

Ex: “…the fact that undertakings appear to act as a price floor…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:EN:PDF  

Ex: “…facto de os compromissos parecerem funcionar como um preço mínimo…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:PT:PDF  

Ex: “The price ceiling for roaming calls (the Eurotariff)…”  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1276_en.htm?locale=en  

Ex: “A Eurotarifa, preço máximo por minuto das chamadas itinerantes…” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1276_pt.htm?locale=en  

 

Cross-price elasticities of demand – Elasticidades cruzadas da procura em relação aos 

preços 

Pág. 3, linha 16 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0538:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0538:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:PT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1276_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1276_pt.htm?locale=en
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Original: “Calculate and interpret price, income, and cross-price elasticities of demand, 

and describe factors that affect each measure.” 

Tradução: “Calcular e interpretar o preço, o rendimento, e elasticidades cruzadas da 

procura em relação aos preços, e descrever os fatores que afetam cada medida.” 

 

Um termo muito comprido e complicado de perceber à primeira para um não iniciado 

em economia. A minha primeira tradução estava errada: “elasticidades da procura de 

preços cruzados”. O meu orientador ajudou-me dando-me a definição “elasticidades 

cruzadas em relação ao preço”. A expressão “elasticidade cruzada dos preços” e 

“elasticidade-preço cruzada” também é aceitável. Após a primeira ocorrência, passei a 

utilizar uma versão minimalista do termo: “elasticidade-preço cruzada”. Procedi da 

mesma maneira para a tradução de “own-price elasticity of demand”: “elasticidade da 

procura em relação ao preço do bem” – “elasticidade-preço” e “income elasticity of 

demand”: “elasticidade da procura em relação ao rendimento” – “elasticidade-

rendimento”. 

Ex: “Além disso, segundo as partes, é reconhecido que existe uma elasticidade-

preço cruzada positiva entre os diferentes tipos de carne…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:020:0001:0036:PT:PDF  

Ex: “Furthermore, according to the parties, it is recognised that there is positive cross-

price elasticity between different meat types in the Community…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:020:0001:0036:EN:PDF  

Ex2: “…membros, por via, principalmente, da possível materialização de uma 

elasticidade rendimento e de um crescimento dos custos acima dos incorporados no 

cenário base.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

outono09_p.pdf  

Ex: “…Member-states, chiefly due to the possible materialisation of an income 

elasticity and cost growth exceeding those incorporated in the baseline scenario.” 

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_outono09_e.pdf  

 

Holding all other things constant – Mantendo tudo o resto constante 

Pág. 4, linha 7 

Original: “… (an assumption known only as ceteris paribus or “holding all other things 

constant”).” 

Tradução: “… (uma assunção conhecida como ceteris paribus ou “mantendo tudo o 

resto constante”)”. 

 

“Holding all other things constant” foi inicialmente traduzido como “sendo tudo o resto 

igual”, mas enquanto pesquisava o termo “ceteris paribus”, cheguei à conclusão que 

uma tradução mais correta para esta expressão seria “mantendo tudo o resto constante”, 

pois refere-se a valores no cálculo de alguma função ou modelo que não se alteram. A 

expressão em latim (“ceteris paribus”), não se traduz. 

Ex: “This increase implies, ceteris paribus, that the reduction in real wages will be lower 

than the decline in productivity…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:020:0001:0036:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:020:0001:0036:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:020:0001:0036:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:020:0001:0036:EN:PDF
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono09_e.pdf
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http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_primavera10_e.pdf  

Ex: “Este aumento, ceteris paribus, implica que a redução dos salários reais fique aquém 

da redução da produtividade…” 

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

primavera10_p.pdf  

 

Order – Ordem 

Pág. 4, linha 30 

Original: “The winning bidders all pay the same price, but marginal bidders might not 

be able to fill their entire order at the market-clearing price.” 

Tradução: “Os licitadores vencedores pagam todos o mesmo preço, mas os licitadores 

marginais podem não conseguir ver toda a sua ordem satisfeita ao preço de equilíbrio do 

mercado.” 

 

Na primeira vez, traduzi literalmente: “encomendas”. Mais tarde tomei conhecimento 

do termo “ordem”. O significado é semelhante: é uma ordem que um investidor faz 

através de um corretor para comprar ou vender um título ou investimento ao melhor 

preço disponível. Aplica-se no contexto do mercado de ações, no mercado de câmbio e 

nos leilões, no caso dos quais a ordem tem de ser colocada antes do início do leilão e o 

preço não é especificado, apenas a quantidade a ser comprada. 

Ex: “However, data relating to the next auction can be viewed or orders changed 24/7 at 

any point up to the auction.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:045:0001:0029:EN:PDF  

Ex: “…os dados referentes ao leilão seguinte podem ser visualizados ou as ordens 

modificadas a qualquer altura, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até à realização do 

leilão.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:045:0001:0029:PT:PDF  

 

Welfare – Bem-estar 

Pág. 4, Linha 32 

Original: “Markets that work freely can optimize society’s welfare, as measured by 

consumer surplus and producer surplus.” 

Tradução: “Os mercados que operam livremente podem optimizar o bem-estar de uma 

sociedade, conforme medido pelo excedente de produtor e de consumidor.” 

 

Um termo que precisei de pesquisar bastante. “Welfare” refere-se ao bem-estar social de 

uma sociedade. Neste caso, como noutros, escrevi apenas “bem-estar”, pois “bem-estar 

social da sociedade” soava um pouco estranho. 

Ex: “Recalling the responsibility of any government for the welfare of its people, it 

noted that the fighting had dramatic humanitarian…”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-160_en.htm?locale=en  

Ex: “Recordando a responsabilidade de qualquer governo pelo bem-estar do seu povo, o 

Conselho notou que os combates têm consequências…”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-160_pt.htm?locale=en  

 

http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera10_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera10_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera10_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera10_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera10_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera10_p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:045:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:045:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:045:0001:0029:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:045:0001:0029:PT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-160_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-160_pt.htm?locale=en
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Deadweight loss – Perda absoluta de bem-estar 

Pág. 4, linha 42 

Original: “…but there is also a reduction of total surplus, called deadweight loss.” 

Tradução: “…mas também há uma redução do excedente total, chamada perda absoluta 

de bem-estar.” 

 

Não consegui achar nenhum exemplo concreto do uso desta expressão, por isso traduzi-

a literalmente, “perda de peso-morto”. O orientador explicou-me a tradução correta: 

“perda absoluta de bem-estar”, uma perda de eficiência económica que ocorre quando a 

procura e a oferta não estão em equilíbrio. 

 

Own-price elasticity of demand – Elasticidade da procura em relação ao preço do bem 

Pág. 5, linha 1 

Original: “Important specific elasticities include own-price elasticity of demand, income 

elasticity of demand and cross-price elasticity of demand.” 

Tradução: “Específicas elasticidades importantes incluem a elasticidade da procura em 

relação ao preço do bem (elasticidade-preço), a elasticidade da procura em relação ao 

rendimento (elasticidade-rendimento), e a elasticidade cruzada da procura de um bem 

em relação ao preço de outro (elasticidade-preço cruzada).” 

 

Tive muitas dificuldades com esta expressão, porque não compreendia que era um 

conjunto e estava à procura do significado solitário de “own-price”, que julguei ser 

“preço próprio”, até que o meu orientador me ajudou. A tradução correta é “em relação 

ao preço do bem”, ou “em relação ao preço do mesmo bem”. Nas instâncias em que a 

expressão “own-price” surge sozinha, refere-se apenas ao preço do bem e não é nada de 

complicado. 

Ex: “The study on competition between alcoholic beverages examined the own-price 

elasticity of demand for the various drinks categories (the relationship between the 

demand for a certain type of product and its own price)…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN:EN:PDF  

Ex: “O estudo sobre a concorrência entre bebidas alcoólicas analisou 

a elasticidade intrínseca da procura das diversas categorias de bebidas em função 

do preço (a relação entre a procura de um determinado tipo de produto e o seu 

preço)…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN:PT:PDF  

 

Wage rate – Salários 

Pág. 6, linha 1-2 

Original: “…where Q
s
x is the quantity of good X supplied, Px is the price of good X, 

and W is the wage rate paid to laborers.” 

Tradução: “…na qual Q
s
x é a quantidade do bem X oferecido, Px é o preço do bem X, e 

W é o salário pago aos trabalhadores.” 

 

A palavra “rate” confundiu-me, e traduzi a expressão como “taxa de salários” a 

principio. Depois corrigi para “salários”. Noutras ocorrências da palavra “rate”, 

considerei utilizar “ritmo” e “nível”, dependendo do contexto. 

Ex: “Labor supply, in a given period, depends exclusively on the net wage rate and the 

tax rate on consumption.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN:PT:PDF
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http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_primavera07_e.pdf  

Ex: “A oferta de trabalho para um dado período depende exclusivamente do salário real 

líquido de impostos.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

primavera07_p.pdf  

 

Supplied – Oferecido 

Pág. 6, linha 14 

Original: “…where Q
s
s is the quantity of steel supplied by the market, Ps is the per-unit 

price of steel, and Pa is the per-unit price of aluminum.” 

Tradução: “…na qual Q
s
s é a quantidade de aço oferecido pelo mercado, Ps é o preço 

unitário do aço, e Pa é o preço unitário do alumínio. 

 

Traduzi por “fornecido”, mas o orientador fez notar que essa palavra devia só ser usada 

no passado, isto é, quando algo já foi vendido, ou quando a expressão é “to supply”, 

caso o qual a tradução será “fornecer”. Neste caso, a palavra correta era “oferecido”, 

porque o bem ainda estava à venda. 

 

Per-unit price – Preço unitário 

Pág. 6, linha 15 

Original: “…where Q
s
s is the quantity of steel supplied by the market, Ps is the per-unit 

price of steel, and Pa is the per-unit price of aluminum.” 

Tradução: “…na qual Q
s
s é a quantidade de aço oferecido pelo mercado, Ps é o preço 

unitário do aço, e Pa é o preço unitário do alumínio. 

 

Traduzi como “preço por unidade” a princípio. Apesar de ser uma tradução correta, 

considerei que “preço unitário” era uma tradução melhor, apenas por motivos estéticos. 

Ex: “… it may be calculated ad valorem as a specified percentage of the price per unit.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0050:FIN:EN:PDF  

Ex: “…ou serem calculados ad valorem sob a forma de uma percentagem determinada 

sobre o seu preço unitário.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0050:FIN:PT:PDF  

 

Market clearing – De equilíbrio do mercado 

Pág 8, linha 1 

Original: “A quota on an imported good below the market clearing quantity will most 

likely lead to which of the following effects? 

Tradução: “É mais provável que uma quota sobre um bem importado abaixo da 

quantidade de equilíbrio do mercado, conduza a qual dos seguintes efeitos? 

 

Tive dificuldades com esta expressão, sem perceber o que significava. Com a ajuda do 

orientador, descobri que “Market clearing” referia-se ao valor (preço, neste caso), que 

daria o equilíbrio do mercado (equilíbrio entre oferta e procura). 

Ex: “Market clearing in the goods and labor market requires…” 

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_verao07_e.pdf  

http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_primavera07_p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0050:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0050:FIN:PT:PDF
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_e.pdf
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Ex: “As condições de equilíbrio nos mercados de bens e de trabalho são…” 

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

verao07_p.pdf  

 

Capitulo 2 

 

Bundle of goods – Cabaz de bens 

Pág. 11, linha 5 

Original: “Determine a consumer’s equilibrium bundle of goods based on utility 

analysis.” 

Tradução: “Determinar o cabaz de bens de equilíbrio de um consumidor baseando-se na 

análise de utilidade.” 

 

Mesmo após fazer pesquisa sobre o significado de “bundle of goods”, estava incerto 

quanto à tradução. Achei a expressão “cabaz de bens” na tradução do livro de Edmund 

Conway, “50 ideas you really need to know economics”. Os cabazes de bens são 

utilizados em índices de preços. 

 

Nonsatiation – Insatisfação 

Pág. 12, linha 34 

Original: “Nonsatiation.” 

Tradução: “Insatisfação das necessidades.” 

Um que me deu de pensar. Não encontrei exemplos de tradução, mas o significado não 

era difícil de perceber. Optei por “insatisfação”, porque não me ocorreu nada melhor. 

 

Capitulo 3 

 

Breakeven and shutdown points of production – Limiar da rendibilidade e limiar de 

encerramento 

Pág. 15, linha 6 

Original: “Determine and describe breakeven and shutdown points of production.” 

Tradução: “Determinar e descrever o limiar de rendibilidade e o limiar de encerramento 

da produção.” 

 

A dificuldade nesta frase foi o fato de, ao pesquisá-los, encontrei vários casos em que 

estes termos aparecem com traduções diferentes. Escolhi a tradução que me pareceu 

mais correta com base no que aprendi sobre o significado destas expressões. 

Ex: “The main aim of the Executive is therefore to do everything to ensure that Walloon 

airports and aerodromes reach their breakeven point quickly.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:137:0001:0062:EN:PDF  

Ex: “O principal objectivo do executivo é por conseguinte envidar todos os esforços 

no sentido de que os aeroportos e aeródromos da Valónia alcancem rapidamente o seu 

limiar de rentabilidade.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:137:0001:0062:PT:PDF  

Ex2: “No limiar de encerramento em vez de se considerar os custos totais são apenas 

utilizados os custos variáveis.” 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao07_p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:137:0001:0062:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:137:0001:0062:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:137:0001:0062:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:137:0001:0062:PT:PDF
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http://www.agrogestao.com/pgfga2/CD/index.html?bt6_limiares_de_rendibilidade_e_d

e_encerramento.htm  

 

Publicly traded corporations – Empresas de capital aberto ao público 

Pág. 15, linha 21 

Original: “…including, most importantly for publicly traded corporations, debt and 

equity capital.” 

Tradução: “…incluindo a divida e o capital próprio, muito importantes para empresas 

de capital aberto ao público.” 

 

O significado não é aparente e foi difícil estabelecer a ligação com a tradução correta. 

Encontrei “empresas de capital aberto ao público” (ou simplesmente “empresas de 

capital aberto”) e “sociedade anónima”. Após pesquisar ambas, escolhi a primeira. 

Ex: “This system would reflect not only the actual influence an investor on securities 

markets may take in a publicly traded company…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0138:FIN:EN:PDF  

Ex: “Este sistema traduziria não apenas a influência efectiva que um investidor nos 

mercados de valores mobiliários pode ter numa sociedade cujos valores são negociados 

publicamente…”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0138:FIN:PT:PDF  

Ex2: “National Aluminate Corporation becomes a publicly traded company with an 

offering of 127,000 shares of stock.” http://www.nalco.com/aboutnalco/history.htm  

Ex2: “A National Aluminate Corporation se torna uma empresa de capital aberto, com 

uma oferta de 127.000 ações.” http://pt-la.nalco.com/la/aboutnalco/history.htm  

 

Shortfall – Défice 

Pág. 16, linha 15 

Original: “In an economic loss situation, a firm shuts down in the short run if total 

revenue does not cover variable cost in full, and eventually exits the market if the 

shortfall is not reverted.” 

Tradução: “Numa situação de perda económica, uma empresa fecha a curto prazo se a 

receita total não cobrir o custo variável por completo e acabará por sair do mercado se o 

défice não for revertido.” 

 

Uma palavra invulgar e, portanto, difícil de pesquisar. Após ter determinado que 

significava apenas perda em geral, ou carência, usei o termo “défice”. Comprovei o 

termo numa tradução online. 

Ex: “Yet again, the bottom line is that what we have is an information shortfall.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20040128+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “Mais uma vez se conclui que temos um défice de informação.”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20040128+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Marketing – Marketing / Comercialização 

Pág. 17, linha 1 

Original: “The marketing director for a Swiss specialty equipment manufacturer…” 

Tradução: “O diretor de marketing de um fabricante de equipamento especializado 

suíço…” 

 

http://www.agrogestao.com/pgfga2/CD/index.html?bt6_limiares_de_rendibilidade_e_de_encerramento.htm
http://www.agrogestao.com/pgfga2/CD/index.html?bt6_limiares_de_rendibilidade_e_de_encerramento.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0138:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0138:FIN:PT:PDF
http://www.nalco.com/aboutnalco/history.htm
http://pt-la.nalco.com/la/aboutnalco/history.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040128+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040128+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040128+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040128+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
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Quando se refere ao ato de promover um produto, é um estrangeirismo e não se traduz. 

Quando se refere à venda, então a tradução é “comercialização”. 

Ex: “It is our children who are the main target of media hype and the 

aggressive marketing of smoking.”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “A insistência publicitária e a comercialização agressiva do tabaco visam antes de 

mais os nossos filhos.”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

Ex: “But customization does work for direct marketing material.” 

 http://www.motionpoint.com/company/web-localization-news/motionpoint-news-2010/  

Ex: “Mas a personalização não funciona para material de marketing direto.” 

http://pt.motionpoint.com/2010-MotionPoint-Corporation/une/  

 

Positive/Negative economic profits – Resultado económico positivo/negativo 

Pág. 19, linha 9-10 

Original: “Under conditions of perfect competition, in the long run firms will most 

likely earn: A. normal profits. B. positive economic profits. C. negative economic 

profits.” 

Tradução: “É mais provável que, em condições de concorrência perfeita, a longo prazo 

as empresas atinjam: A. lucros normais. B. lucros económicos positivos. C. lucros 

económicos negativos.” 

 

Estas expressões causaram alguma confusão porque parece estranho que hajam lucros 

negativos, mas após alguma pesquisa averiguei que é, com efeito, um termo que se usa 

para indicar perda, mas é mais frequente utilizar-se “Resultado económico 

positivo/negativo”, como me indicou o orientador, por isso optei, apenas para esta 

instância, utilizar essa expressão. 

Ex: “Portugal teve um resultado económico negativo no quarto trimestre e as 

perspectivas de crescimento continuam fracas.” 

http://www.publico.pt/economia/jornal/as-taxas-de-juros-portuguesas-ate-estao-altas-

de-mais-26113673 

Ex: “"Ainda não foi encontrado nenhum formato que nos garanta um resultado 

económico positivo e os custos associados são demasiadamente elevados", explicou, 

acrescentando estar à procura de uma solução que traga rentabilidade.”  

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=453225  

 

Skilled – Qualificados 

Pág. 20, linha 17 

Original: “…find that the supply of skilled workers is limited…” 

Tradução: “…descubra que a oferta de trabalhadores qualificados é limitada…” 

Estive indeciso entre “qualificados”, “habilitados” e “educados”. Pus de lado “educado” 

e optei por “qualificado”, que é um termo mais geral, enquanto que “habilitado” se 

refere a alguém qualificado para uma função específica. 

Ex: “Industrial and less skilled jobs will disappear.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “Os empregos industriais e menos qualificados desaparecerão.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.motionpoint.com/company/web-localization-news/motionpoint-news-2010/
http://pt.motionpoint.com/2010-MotionPoint-Corporation/une/
http://www.publico.pt/economia/jornal/as-taxas-de-juros-portuguesas-ate-estao-altas-de-mais-26113673
http://www.publico.pt/economia/jornal/as-taxas-de-juros-portuguesas-ate-estao-altas-de-mais-26113673
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=453225
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Capitulo 4 

 

Competition – Concorrência 

Pág. 23, linha 1 

Original: “Describe the characteristics of perfect competition, monopolistic competition, 

oligopoly, and pure monopoly.” 

Tradução: “Descrever as características da concorrência perfeita, concorrência 

monopolística, oligopólio, e monopólio puro.” 

 

Fiquei indeciso entre “concorrência” e “competição”. Escolhi a primeira, pois é o termo 

correto a utilizar na teoria microeconómica. 

Ex: “The first mover advantage that this represents is very worrying in terms of the risk 

of foreclosure of competition in broadband access.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1896_en.htm?locale=en  

Ex: “A "vantagem do pioneiro" que esta situação representa é muito preocupante, pois 

configura o risco de obstrução à concorrência no acesso em banda larga.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1896_pt.htm?locale=en  

 

Pricing power – Poder de fixação do preço 

Pág. 23, linha 17 

Original: “The degree of product differentiation, the pricing power of the producer, the 

barriers to entry of new producers…” 

Tradução: “O grau de diferenciação do produto, o poder de fixação do preço do 

produtor, as barreiras de entrada a novos produtores…” 

 

Uma expressão cuja tradução para o português é difícil. Uma tradução direta era 

impossível, por isso contentei-me em traduzir o significado. É semelhante ao caso da 

expressão “setting the price”, que traduzi como “estabelecer o preço”. Neste caso, 

utilizei “poder de fixação do preço”, que é a tradução mais comum. 

Ex: “The market investigation has shown that, following the withdrawal, the pricing 

power shifts from the collecting societies to the publishers.” http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:230:0012:0014:EN:PDF 

Ex: “…de mercado revelou que, na sequência desta retirada, assistiu-se à transferência 

do poder de fixação dos preços das empresas de cobrança para as editoras.” http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:230:0012:0014:PT:PDF  

 

Nonprice competition – Concorrência não baseada nos preços 

Pág. 23, linha 18 

Original: “…the barriers to entry of new producers, and the level of nonprice 

competition (e.g. advertising) are all low in perfect competition…” 

Tradução: “…as barreiras de entrada a novos produtores, e o nível de concorrência não 

baseada nos preços (e. g. publicidade) são todos baixos em concorrência perfeita…” 

 

O significado escapou-me durante algum tempo. Depois de perceber o que era (todo o 

tipo de concorrência entre empresas para além do preço mais baixo), hesitei em traduzir 

o significado, preferindo encontrar exemplos de tradução. Encontrei um exemplo que 

me pareceu satisfatório. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1896_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1896_pt.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:230:0012:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:230:0012:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:230:0012:0014:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:230:0012:0014:PT:PDF


 74 

Ex: “The block exemption on active selling is based on the assumption that such 

restrictions promote investments, non-price competition and improvements in the 

quality of services provided by the licensees by solving free rider…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0002:0042:EN:PDF  

Ex: “A isenção por categoria de restrições relativas a vendas activas assenta na hipótese 

de que tais restrições favorecem os investimentos, a concorrência não 

baseada nos preços e melhoramentos da qualidade dos serviços prestados pelos 

licenciados, resolvendo problemas de parasitismo e de catividade.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0002:0042:PT:PDF  

 

Profit stream – Fluxo de lucros 

Pág. 23, linha 22 

Original: “A financial analyst must understand the characteristics of market structures in 

order to better forecast a firm’s futures profit stream.” 

Tradução: “Um analista financeiro tem de compreender as características das estruturas 

de mercado para prever melhor o fluxo de lucros de uma empresa.” 

 

A indecisão foi devido à palavra “stream”, que aparece bastante no livro. A tradução 

mais comum para esta expressão é, simplesmente, “lucros”, mas optei por traduzir como 

“fluxo de lucros”, que me pareceu mais apropriado. É um jogo com a metáfora de 

“liquidez” do dinheiro: tal como um líquido pode ser convertido em gás ou sólido, o 

dinheiro é líquido porque pode ser “transformado” em qualquer coisa. Encontrei um 

exemplo semelhante desta expressão, que me ajudou a tomar a minha decisão: 

Ex: “…the asset (such as revenue, market shares and operating profit) or to the 

royalty stream that could be obtained from licensing the intangible asset…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:EN:PDF  

Ex: “…rentabilidade do activo (tal como rédito, acções de mercado e lucro operacional) 

ou ao fluxo de royalties que poderia ser obtido com o licenciamento do activo…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:PT:PDF  

 

Management – Gestão / Direção 

Pág. 24, linha 10 

Original: “There will be a market compensation for the rental of capital and of 

management services, but the lack of pricing power implies that there will be no extra 

margins.” 

Tradução: “Haverá um equilíbrio de mercado pelo aluguer dos serviços de capital e de 

gestão, mas a falta de poder de fixação dos preços implica que não haverá margens 

extra.” 

 

Há várias maneiras de traduzir esta palavra. “Gestão”: ação ou efeito de gerir ou 

administrar. Nos casos em que não se refere ao ato de gerir, está a referir-se à “direção”, 

os que gerem. 

Ex: “…consultation must be initiated well in advance, without in any way 

compromising the management's final decision-making powers.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-112_en.htm?locale=en  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0002:0042:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0002:0042:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0002:0042:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0002:0042:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:PT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-112_en.htm?locale=en
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Ex: “…consultar os trabalhadores com muita antecedência, sem que isso ponha em 

causa a capacidade de decisão final da direcção.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-112_pt.htm?locale=en  

Ex2: “Furthermore international cooperation is necessary for the completion of 

knowledge and the promotion of better management at a global level.” http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:054:0030:0080:EN:PDF  

Ex2: “Além disso, a cooperação internacional é necessária para o aprofundamento dos 

conhecimentos e para a promoção de uma melhor gestão a nível global.” http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:054:0030:0080:PT:PDF  

 

Kinked demand curve – Curva de procura quebrada 

Pág. 24, linha 17 

Original: “Several types of equilibrium (e.g., Nash, Cournot, kinked demand curve) 

may occur that affect the likelihood of each of the incumbents (and potencial entrants in 

the long run) having economic profits. 

Tradução: “Podem ocorrer vários tipos de equilíbrio (e. g., Nash, Cournot, curva de 

procura quebrada) que afetam a probabilidade de cada um dos incumbentes (e 

potenciais participantes a longo prazo) terem lucros económicos.” 

 

Um problema pequeno. Não tinha a certeza como traduzir esta expressão, em particular 

a palavra “kinked”. Considerei “torta” e “dobrada”, mas depois de pesquisar um pouco 

descobri que “quebrada” era a escolha correta. 

Ex: “A explicação mais antiga para rigidez de preços em relação a concorrência 

imperfeita parece ser a das “curvas da procura quebradas”(kinked demand curves), 

proposta por SWEEZY (1939).” 

https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/501/1/phd_latcorreia.pdf  

 

Computed – Computado 

Pág. 24, linha 21 

Original: “Ideally, econometric estimates of the elasticity of demand and supply should 

be computed.” 

Tradução: “Idealmente, as estimativas econométricas da elasticidade da procura e da 

oferta deveriam ser computadas.” 

 

Estive indeciso entre “computado” e “calculado”, mas acabei por escolher o primeiro 

porque são no fundo a mesma coisa. 

 

Demand Schedule – Curva da procura 

Pág. 25, linha 7 

Original: “The demand schedule in a perfectly competitive market is given by P = 93 – 

1,5Q (for Q ≤ 62) and the long-run cost structure of each company is:” 

Tradução: “A curva de procura num mercado perfeitamente competitivo é dada por P = 

93 – 1,5Q (para Q ≤ 62) e a estrutura de custo a longo prazo de cada empresa é:” 

 

Por vezes, “Schedule” é usado para indicar um gráfico (da procura, neste caso). Não 

consegui encontrar nenhuma tradução deste termo, e tive de recorrer à ajuda do 

orientador. Em inglês utiliza-se o termo “schedule” para se referir a gráficos com retas, 

isto é, curvas com uma curvatura infinita. Mas em português utiliza-se sempre o termo 

“curva”. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-112_pt.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:054:0030:0080:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:054:0030:0080:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:054:0030:0080:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:054:0030:0080:PT:PDF
https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/501/1/phd_latcorreia.pdf
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Market share – Quota de mercado 

Pág. 25, linha 18 

Original: “One of the other companies in the market attempts to gain market share by 

undercutting the price set by Aquarius.” 

Tradução: “Uma das outras empresas no mercado tenta ganhar quota de mercado pela 

subcotação dos preços estabelecidos por Aquarius.” 

 

A princípio pensei que a tradução era “percentagem de mercado”, mas o orientador 

explicou-me que era “quota de mercado”. 

Ex: “…identity of the producer when the same product is made by several producers 

and asked whether "market share liability" were feasible in Europe for this type of 

cases.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0893:FIN:EN:PDF  

Ex: “…quando o mesmo produto é fabricado por vários produtores, e perguntava se a 

"responsabilidade pela quota de mercado" (market share liability) seria exequível, na 

Europa, para este tipo de casos.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0893:FIN:PT:PDF  

 

Undercutting – Subcotação 

Pág. 25, linha 18 

Original: “One of the other companies in the market attempts to gain market share by 

undercutting the price set by Aquarius.” 

Tradução: “Uma das outras empresas no mercado tenta ganhar quota de mercado pela 

subcotação dos preços estabelecidos por Aquarius.” 

 

Percebi o significado e pensei em traduzi-lo, mas após uma pesquisa encontrei uma 

palavra que servia de tradução: “subcotação”, o ato de oferecer preços para atrair os 

clientes da concorrência. 

Ex: “In these circumstances, future price undercutting would impair the penetration of 

Community producers' disposable flint…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0161:FIN:EN:PDF  

Ex: “Nestas circunstâncias, uma futura subcotação dos preços prejudicaria a penetração 

dos isqueiros de pedra não recarregáveis…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0161:FIN:PT:PDF  

 

Open architecture – Arquitetura aberta 

Proprietary – Proprietário 

Pág. 25, linha 28 – 30 

Original: “Open architecture (Open): Mass-market focus allowing other software 

vendors to develop products for its platform. Proprietary (Prop): Allowing only its own 

software applications to run on its platform.” 

Tradução: “Arquitetura aberta (Aberta): Concentração na produção em massa, 

permitindo que outros fornecedores desenvolvam produtos para a sua plataforma. 

Proprietário (Prop): Apenas permite que o seu software aplicativo corra na sua 

plataforma.” 

 

Uma pesquisa rápida revelou que “Open Architecture” pode ser traduzido literalmente. 

Trata-se de um tipo de software concebido para permitir que a modificação ou o 

upgrade seja fácil, em oposição ao “Proprietary”: software concebido e vendido com 

uma licença estrita, que permite ao comprador utilizá-lo com certas limitações e 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0893:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0893:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0161:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0161:FIN:PT:PDF
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proibindo a sua modificação. A tradução deste também é literal. São termos opostos, 

com significados diferentes e até classes gramaticais: um deles é adjetivo (Open) o 

outro é um substantivo (Proprietary). 

Ex: “The development of a European open architecture will ensure interoperability and 

the flexible development of future applications for all transport modes.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0314:FIN:EN:PDF  

Ex: “O desenvolvimento de uma arquitectura aberta europeia assegurará a 

interoperabilidade e o desenvolvimento flexível de futuras aplicações para todos os 

modos de transporte.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0314:FIN:PT:PDF  

Ex2: “Moreover, the Commission gives no explanation as to how the patent would 

provide better protection than copyright against the unauthorised copying of proprietary 

software.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:061:0154:0163:EN:PDF  

Ex2: “Aliás, a Comissão não apresenta qualquer explicação sobre a forma como a 

patente ofereceria uma protecção mais eficaz do que o regime de direitos de autor contra 

a cópia de software proprietário.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:061:0154:0163:PT:PDF  

 

Four-company concentration ratio – Índice de concentração das quatro maiores 

empresas 

Pág. 27, linha 19 

Original: “The industry’s four-company concentration ratio is closest to:” 

Tradução: “O índice de concentração das quatro maiores empresas da industria é mais 

próximo de:” 

 

Uma expressão que demorei a compreender, e ainda mais a traduzir. Após alguma 

pesquisa, descobri que havia uma tradução específica para esta expressão, “índice de 

concentração”. O índice, ou rácio, de concentração de um mercado é a medida do output 

total produzido numa indústria por um dado número de empresas da indústria. O rácio 

de concentração das quatro empresas mede a quota de mercado das quatro maiores 

empresas na indústria, por isso traduzi por “índice de concentração das quatro maiores 

empresas”. Existem outros índices de concentração, relativo a um número diferente de 

empresas. A tradução tem de ser um pouco mais explicativa, porque “índice de 

concentração das quatro empresas” não era compreensível. 

Ex: “Market position of the parties, concentration ratio, number of players and other 

structural factors.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:266:0001:0033:EN:PDF  

Ex: “Posição das partes no mercado, índice de concentração, número de empresas e 

outros factores estruturais.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:266:0001:0033:PT:PDF  

 

House brand – Marca própria 

Pág. 28, linha 13 

Original: “Deep River produces its labeled brand, which sells for $2.20 per unit, and 

house brands for seven different grocery chains that sell for $2.00 per unit.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0314:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0314:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:061:0154:0163:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:061:0154:0163:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:061:0154:0163:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:061:0154:0163:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:266:0001:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:266:0001:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:266:0001:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:266:0001:0033:PT:PDF
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Tradução: “A Deep River produz a sua marca rotulada, que vende a 2,20$ por unidade, 

e marcas próprias para sete redes de supermercados diferentes que vendem a 2,00$ por 

unidade.” 

 

Produtos com a marca de um distribuidor. Desconhecia o seu nome em português, e tive 

de o investigar. Foi difícil de encontrar uma tradução, pois este termo varia consoante a 

região. No Reino Unido utiliza-se “own brand” e na Austrália utiliza-se “home brands”. 

Não encontrei nenhum exemplo de tradução com “house brand”, mas a minha pesquisa 

indicou-me que se tratava da mesma coisa. 

Ex: “…manufactures and sells batteries or accumulators under his own 

brand or incorporated into appliances…” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+20040420+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “…fabrica e vende pilhas e acumuladores sob marca própria ou incorporados 

em aparelhos…” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+20040420+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Capitulo 5 

 

Approach – Abordagem 

Pág. 29, linha 2 

Original: “Calculate and explain gross domestic product (GDP) using expenditure and 

income approaches.” 

Tradução: “Calcular e explicar o produto interno bruto (PIB) usando abordagens de 

despesa e rendimento.” 

 

Tive dificuldades na escolha de uma tradução apropriada. Tomando em consideração 

que “approach”, neste contexto, refere-se a um método de abordar um problema 

específico, escolhi como tradução a palavra “abordagem”. 

Ex: “The Eurosystem, which has actively supported the Lamfalussy approach since its 

inception and has closely followed its development as part of its task to contribute…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “O Eurosistema, que tem apoiado activamente a abordagem Lamfalussy desde o 

início e seguido de perto o seu desenvolvimento enquanto parte da sua missão de 

contribuir…”  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

 

Sum-of-value-added method – Método do somatório-dos-valores-acrescentados 

Pág. 29, linha 3 

Original: “Compare the sum-of-value-added and value-of-final output methods of 

calculating GDP.” 

Tradução: “Comparar os métodos somatório-dos-valores-acrescentados e de valor-do-

output-final para cálculo do PIB.” 

 

Parece complicado, mas traduz-se literalmente. Não é um termo económico real, sendo 

antes a descrição de um método de cálculo do PIB. 

Ex: “Temos assim que o PIB tanto pode ser calculado como a soma dos valores dos 

produtos finais produzidos pela economia como a soma do valor acrescentado por cada 

sector ou empresa que participa no processo produtivo.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20040420+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20040420+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20040420+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20040420+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf
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http://prof.fe.unl.pt/~jbmacedo/pt/contas.html  

 

Value-of-final-output method – Método valor-do-output-final 

Pág. 29, linha 3 

Original: “Compare the sum-of-value-added and value-of-final output methods of 

calculating GDP.” 

Tradução: “Comparar os métodos soma-do-valor-acrescentado e de valor-do-output-

final para cálculo do PIB.” 

 

O mesmo que “sum-of-value-added”. Pode-se traduzir literalmente. A tradução mais 

comum é “método dos produtos finais”, mas como tomei a decisão de usar “output” em 

vez de “produto” na minha tradução, traduzi antes como “valor-do-output-final”. 

Ex: “No Método dos produtos finais o PIB é igual à soma da produção vendida aos 

consumidores finais.”  

http://economiax.blogspot.pt/2011/11/calculo-do-valor-da-producao-pib.html  

 

Real money balances – Saldos monetários reais 

Pág. 31, linha 3 

Original: “The LM curve reflects combinations of GDP and the interest rate such that 

demand and supply of real money balances are equal.” 

Tradução: “A curva de LM reflete combinações de PIB e da taxa de juros de modo a 

que a procura e a oferta dos saldos monetários reais sejam iguais. 

 

Ao contrário de outros termos que incluem a palavra “balance”, neste caso apenas 

encontrei exemplos em que a palavra se traduz por “saldo”. As traduções que encontrei 

incluíam “saldo real de moeda” e “saldo monetário real”. Optei pelo segundo, que me 

pareceu mais correto. 

Ex: “…aggregate demand curve has a negative slope. One way to think about this is in 

terms of supply and demand for real money balances.”  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/price_stability_web_2011en.pdf  

Ex: “…curva da procura agregada é negativa. Uma maneira de reflectir sobre este facto 

é em termos de oferta e procura de saldos monetários reais.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/price_stability_web_2011pt.pdf  

 

Bottleneck – Estrangulamento da produção 

Pág. 31, linha 29 

Original: “This concept represents an efficient and unconstrained level of production at 

which companies have enough spare capacity to avoid bottlenecks and there is a balance 

between the pool of unemployed workers and the pool of job openings.” 

Tradução: “Este conceito representa um nível eficiente e não constrangido de produção 

no qual as empresas têm capacidade de reserva suficiente para evitarem 

estrangulamentos da produção e há um equilíbrio entre o conjunto de trabalhadores 

desempregados e o conjunto de vagas de emprego.” 

 

Como é uma figura de estilo, a tradução foi difícil. Pesquisar o significado foi 

complicado e acabei por optar por uma tradução errada: “Engarrafamento da produção”. 

O orientador indicou-me o meu erro e depois encontrei um exemplo com a tradução 

correta. 

Ex: “As instalações de acabamento foram melhoradas, foram eliminados os pontos de 

estrangulamento da cadeia de produção e foram introduzidas novas tecnologias.” 

http://prof.fe.unl.pt/~jbmacedo/pt/contas.html
http://economiax.blogspot.pt/2011/11/calculo-do-valor-da-producao-pib.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/price_stability_web_2011en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/price_stability_web_2011pt.pdf
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http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0019:0035:PT:PDF  

Ex: “Improvements were made to the finished operation, production bottlenecks were 

removed and new technologies were introduced.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0019:0035:EN:PDF  

 

Overheated – Sobreaquecida 

Pág. 31, linha 40 

Original: “When the level of GDP is above potential GDP, such an overheated situation 

puts upward pressure on the aggregate price level.” 

Tradução: “Quando o nível do PIB está acima do PIB potencial, uma situação 

sobreaquecida como essa exerce uma pressão ascendente no nível do preço agregado.” 

 

Pensei que fosse uma expressão e não um termo económico verdadeiro. A minha 

pesquisa inicial levou-me a crer que se referia a uma situação de elevada concorrência, 

mas descobri mais tarde que não era o caso. Corrigi e adicionei o termo ao glossário. 

Ex: “However, signs of an increasingly overheated economy were also becoming 

apparent.”  

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_dez01_e.pdf  

Ex: “Contudo, começavam igualmente a tornar-se evidentes sinais de sobreaquecimento 

da economia.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

dez01_p.pdf  

 

Stock – Ações/Existências 

Pág. 32, linha 16 

Original: “In particular, long-term sustainable growth rates cannot rely only solely on 

capital deepening – that is, increasing the stock of capital relative to labor.” 

Tradução: “Em particular, o crescimento sustentável a longo prazo não pode depender 

unicamente de intensificação do capital – isto é aumentar o stock de capital 

relativamente à mão-de-obra.” 

 

Dependendo do contexto, “stock” pode significar “existências” ou “ações”, apesar de 

“shares” ter um uso mais frequente para este último. No caso de capital, o termo que se 

usa para indicar a quantidade é o mesmo: “stock”. No caso de “capital stock” (e apenas 

quando surge com essa ordem de palavras), a tradução que se usa é “capital social” e 

refere-se às existências de ações de uma entidade. 

Ex: “The implied volatility series reflects the expected standard deviation of percentage 

changes in stock prices over a period of up to three months, as implied in the prices of 

options on stock price indices.” http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “A série sobre a volatilidade implícita reflecte o padrão esperado das variações em 

percentagem dos preços das acções ao longo de um período até três meses, como 

implícito nos preços de opções de índices de cotações de acções.” 

 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0019:0035:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0019:0035:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0019:0035:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0019:0035:EN:PDF
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_dez01_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_dez01_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_dez01_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_dez01_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_dez01_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_dez01_p.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf


 81 

Ex2: “Goldman Sachs asked for industrial orders, level of stocks (as an index indicator), 

monthly average earnings, stock of capital, business productivity, household savings 

and vacancies.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0036:FIN:EN:PDF  

Ex2: “A Goldman Sachs solicitou dados sobre encomendas industriais, nível das 

existências (como indicador de índice), rendimentos médios mensais, stock de capital, 

produtividade nas empresas, poupança nas famílias e oferta de emprego.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0036:FIN:PT:PDF  

Ex3: “…"non par value shares" under which shares are simply expressed as a fraction of 

the overall capital stock of the company.” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-

593_en.htm?locale=en  

Ex3: “…"ações sem valor nominal", nos termos do qual as acções são simplesmente 

expressas como uma fracção do capital social total da sociedade.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-593_pt.htm?locale=en  

 

Resalable goods– Bens em condições de revenda 

Pág. 32, linha 36 

Original: “GDP is the total market value of resalable and final goods and services 

produced within the economy over a given time period.” 

Tradução: “O PIB é o valor de mercado total dos bens e serviços finais e em condições 

de revenda produzidos dentro da economia ao longo de um dado período de tempo.” 

 

Esta expressão exigiu uma tradução mais complexa, pois “bens de revenda” não 

explicitava o significado. Foi necessário adicionar “em condições de”, para que o texto 

fizesse sentido. 

Ex: “…arrangement of such delivery and for packaging goods in such a way so as they 

arrive back to us in a resalable condition.” 

http://www.uk.bondsplastermouldings.com/page.php/terms/a63a2f6dfb5f56e613172451

90527150#return  

Ex: “…o regime de entrega e embalagem para produtos de tal maneira que eles chegam 

de volta para nós em condições de revenda.” 

http://www.pt.bondsplastermouldings.com/page.php/terms/ae363ccb4e0e66e2911e6ccf

3edd2e5b#return  

 

Capitulo 6 

 

Trough – Cava 

Pág. 39, linha 15 

Original: “Business cycles have four phases: through, expansion, peak and contraction.” 

Tradução: “Os ciclos económicos têm quatro fases: cava, expansão, pico e contração.” 

 

As quatro fases do ciclo económico, como indicado na maioria das fontes portuguesas 

que encontrei, são a expansão, a contração, a recessão e a recuperação. O texto, no 

entanto, indica que as quatro fases são: through, expansion, peak e contraction. Na 

verdade, são apenas duas fases: a expansão e a contração, sendo as outras duas apenas 

pontos de viragem. Como pretendia ser fiel ao texto original, traduzi as fases 

apresentadas no livro, escolhendo “cava” e “pico” para a tradução dos pontos de 

viragem. “Through” foi a que me deu mais dificuldade. A princípio traduzi-a por “vala”, 

até ter achado um exemplo em português que usava os termos “pico” e “cava”. Existem 

outras possíveis traduções: recuperação (expansion/recovery), declínio (contraction), 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0036:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0036:FIN:PT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-593_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-593_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-593_pt.htm?locale=en
http://www.uk.bondsplastermouldings.com/page.php/terms/a63a2f6dfb5f56e61317245190527150#return
http://www.uk.bondsplastermouldings.com/page.php/terms/a63a2f6dfb5f56e61317245190527150#return
http://www.pt.bondsplastermouldings.com/page.php/terms/ae363ccb4e0e66e2911e6ccf3edd2e5b#return
http://www.pt.bondsplastermouldings.com/page.php/terms/ae363ccb4e0e66e2911e6ccf3edd2e5b#return
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crista (peak) e depressão (trough) por exemplo. Alguns dos exemplos que encontrei 

também evitam traduzir “peak” e “trough” diretamente, por vezes traduzindo-os como 

“valor máximo” e “valor mínimo”, respetivamente. Não existem nomes consagrados 

para as fases, quer em português como em inglês. O inglês também tem “full recession”, 

“early recovery” (expansion), “late recovery” e “early recession”(contraction), por 

exemplo. Por isso a tradução está à preferência do tradutor. 

Ex: “However, inherent to this system is a higher risk of peaks and troughs which 

makes it difficult to ensure an optimised use of resources.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:291:0001:0029:EN:PDF  

Ex: “No entanto, inerente a este sistema existe um risco mais elevado de picos e cavas, 

o que torna difícil assegurar uma utilização optimizada dos recursos.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:291:0001:0029:PT:PDF  

Ex2: “…gross employment flows in a relatively small number of companies, where 

there are very high levels of expansion and contraction.”  

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_inverno07_e.pdf  

Ex2: “…fluxos brutos de emprego num número relativamente reduzido de empresas, 

que têm taxas de expansão e contracção muito elevadas.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

inverno07_p.pdf  

 

Timing – Calendarização 

Pág. 39, linha 18 

Original: “Monetarists argue that the timing of government policies is uncertain and it is 

generally better to let the economy find its new equilibrium unassisted…” 

Tradução: “Os monetaristas argumentam que a calendarização das políticas do Estado é 

incerta e que é geralmente melhor deixar que a economia encontre o seu novo equilíbrio 

sem assistência…” 

 

A minha primeira opção que me ocorreu foi “rapidez”, mas não era uma tradução 

correta do significado. O orientador sugeriu-me que deixasse a palavra como estava, 

mas quis evitar o estrangeirismo, por isso utilizei “calendarização”. 

Ex: “It is not simply better timing.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20020903+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “Não se trata apenas de melhorar a calendarização.” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20020903+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Fire sale – Venda relâmpago 

Pág. 41, linha 24 

Original: “…selling it at fire sale prices” 

Tradução: “…vendendo-o a preços de venda relâmpago.” 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:291:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:291:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:291:0001:0029:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:291:0001:0029:PT:PDF
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_inverno07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_inverno07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_inverno07_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_inverno07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_inverno07_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_inverno07_p.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20020903+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20020903+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20020903+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20020903+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
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Uma expressão muito difícil de traduzir, que eu nunca tinha visto ou ouvido antes, em 

nenhuma das línguas. Achei um caso de tradução de “fire sale” no Linguee: “venda 

relâmpago”. Após confirmar o significado de ambas, usei a expressão como tradução. 

Ex: “What is clearly stated is only that the proceeds of a sale at short notice (a 'fire 

sale') will not be sufficient to redeem the loans in view of the current stock market 

situation.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:210:0004:0012:EN:PDF 

Ex: “Apenas afirma claramente que as receitas de uma venda a curto prazo («venda 

relâmpago») não serão suficientes para reembolsar os empréstimos, devido também à 

actual situação do mercado bolsista.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:210:0004:0012:PT:PDF  

 

Escalator clause – Cláusulas de indexação de salários 

Pág. 42, linha 21 

Original: “…workers employed under contracts with escalator clauses.” 

Tradução: “…trabalhadores empregados ao abrigo de contratos com cláusulas de 

indexação de salários.” 

 

“Escalator clause” indica um contrato cujos valores podem ser ajustados, caso haja uma 

alteração das condições no futuro, geralmente para tomar em conta a inflação dos preços. 

A “escalator clause” nos contratos de emprego está habitualmente ligada ao Índice de 

Preços para o Consumidor como referência para assegurar uma ajustação equilibrada 

dos valores. Não consegui encontrar o equivalente em português, pois o termo é de 

tradução muito contra-intuitiva. O orientador indicou-me “indexação de salários” e, 

após pesquisar, conclui que estava correto, pois era tinham o mesmo significado, mas 

não achei exemplos desta tradução. 

 

Core inflation – Inflação subjacente 

Pág. 43, linha 23 

Original: “The inflation rate most likely relied on to determine public economic policy 

is: A. core inflation.” 

Tradução: “É mais provável que a taxa de inflação em que se depende para determinar a 

política de economia pública é: A. a inflação subjacente.” 

 

Termo que cujo significado desconhecia e julguei que a tradução era “inflação de base”. 

Após alguma pesquisa, descobri que se devia traduzir por “inflação subjacente”. 

Ex: “Core inflation, as measured by the annual rate of change in the national CPI 

excluding fuel, fresh fruit and vegetables…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr2000en.pdf  

Ex: “A inflação subjacente, medida pela taxa de variação homóloga do IPC nacional, 

excluindo combustíveis, frutos frescos e vegetais…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr2000pt.pdf  

 

Capitulo 7 

 

Taxation – Tributação 

Pág. 46, linha 1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:210:0004:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:210:0004:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:210:0004:0012:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:210:0004:0012:PT:PDF
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr2000en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr2000pt.pdf
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Original: “By contrast, fiscal policy refers to the government’s decisions about taxation 

and spending.” 

Tradução: “Em contraste, a política fiscal refere-se às decisões do Estado acerca de 

despesas e tributação.” 

 

Escolhi “tributação” de entre um leque de possibilidades. Poderia ter traduzido como 

“impostos” e o significado mantinha-se, mas quis desviar-me o mínimo possível do 

texto original. 

Ex: “Refinement of this method might be needed in order to counter tax avoidance and 

evasion more effectively and to avoid double taxation.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-365_en.htm?locale=en  

Ex: “Poderá ser necessário aperfeiçoar este método a fim de obstar mais eficazmente à 

evasão e à fraude fiscais, e a fim de evitar a dupla tributação.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-365_pt.htm?locale=en  

 

Policy rate – Taxa de juro directora 

Pág. 46, linha 30 

Original: “However, by the setting of its policy rate, a central bank hopes to influence 

the real economy via the policy rate’s impact on other market interest rates, asset prices, 

the exchange rate and the expectations of economic agents.” 

Tradução: “Contudo, através da definição da sua taxa de juro diretora, um banco central 

procura influenciar a economia real através do impato da taxa de juro diretora nas outras 

taxas de juro, nos preços de ativos e na taxa de câmbio do mercado e nas espetativas de 

agentes económicos.” 

 

A princípio, percebi mal o significado deste termo. Julgava que se referia a políticas em 

geral. Depois de descobrir o que significava realmente (taxa de juro de referência, 

definida pelo banco central), pude descobrir a tradução correta. Também se pode 

traduzir como “taxa de intervenção”. 

Ex: “…95 billion of additional liquidity to the market at its policy rate of 4.00% in a 

fine-tuning operation with overnight maturity.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “…95 mil milhões de liquidez adicional ao mercado à taxa de juro directora de 

4.00% numa operação ocasional de regularização pelo prazo overnight.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

 

Securities – Títulos 

Pág. 49, linha 8 

Original: “Sell long-dated government securities.” 

Tradução: “Vender títulos da dívida pública a longo prazo.” 

 

Falso amigo. Traduzi literalmente como “seguranças”, pensando que seria o mesmo 

significado que “títulos”. Corrigi durante a revisão. “Security” é hiperónimo de “share” 

(ação) e “bond” (obrigação). Os “títulos” são contratos financeiros, que dão a quem aos 

donos a posse parcial de um ativo. 

Ex: “Overall amount of the sales, redemption or refund of securities or units of the 

funds concerned.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-453_en.htm?locale=en  

Ex: “Montante global das cessões, recompras ou reembolsos dos títulos ou unidades de 

participação dos fundos em causa.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-365_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-365_pt.htm?locale=en
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-453_en.htm?locale=en


 85 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-453_pt.htm?locale=en  

Ex2: “The European Securities and Markets Authority shall publish that information on 

its website.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0576:FIN:EN:PDF  

Ex2: “A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publicará estas 

informações no seu sítio Web.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0576:FIN:PT:PDF  

 

Quantitative easing – Flexibilização quantitativa 

Pág. 49, linha 32 

Original: “A prolonged period of an official interest rate of zero without an increase in 

economic growth most likely suggests that: A. quantitative easing must be limited to be 

successful.” 

Tradução: “É mais provável que um período prolongado de uma taxa de juros oficial de 

zero sem um aumento no crescimento económico sugira que: A. a flexibilização 

quantitativa tem de ser limitada para ser bem sucedida.” 

 

Também poderia ser traduzido como “injeção de liquidez”. Tal como a maioria dos 

termos, a definição de “quantitative easing” encontra-se no glossário. 

Ex: “As intervenções monetárias no Japão e uma ameaça de outra flexibilização 

quantitativa pela Reserva Federal…”  

http://www.forexyard.com/pt/market-

analysis/resultado_da_varia%C3%A7%C3%A3o_do_desemprego_non-

farm_ser%C3%A1_publicado-2010-10-06  

Ex: “Currency interventions in Japan and the threat of further quantitative easing by the 

Federal Reserve…”  

http://www.forexyard.com/en/market-analysis/adp_non-

farm_employment_change_on_tap-2010-10-06  

 

Pay-as-you-go rule – “Regime de compensação imediata” 

Pág. 51, linha 1 

Original: “A pay-as-you-go rule, which requires that any tax cut or increase in 

entitlement spending be offset by an increase in other taxes or reduction in other 

entitlement spending, is an example of which fiscal policy stance?” 

Tradução: “Um “regime de compensação imediata” que requer que qualquer corte de 

impostos ou aumento na despesa de títulos seja compensado por um aumento em outros 

impostos ou redução em outras despesas de títulos, é um exemplo de qual posição de 

política fiscal?” 

 

A tradução deste termo não é intuitiva, e tive de pesquisar bastante para descobrir o seu 

significado. Trata-se de uma expressão utilizada para referenciar um sistema de 

segurança social na qual as pensões dos reformados são pagas através dos impostos dos 

trabalhadores ativos. Não encontrei exemplos de tradução mas encontrei um exemplo 

em que a expressão foi adotada como estrangeirismo. Contudo, sob conselho do 

orientador, optei por utilizar uma expressão portuguesa “Regime de compensação 

imediata”, que fica entre parêntesis no texto para indicar que não é um termo técnico 

real. Dada a inexistência de uma tradução consagrada, esta parece ser a melhor opção 

para ajudar o leitor a compreender o significado do termo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-453_pt.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0576:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0576:FIN:PT:PDF
http://www.forexyard.com/pt/market-analysis/resultado_da_varia%C3%A7%C3%A3o_do_desemprego_non-farm_ser%C3%A1_publicado-2010-10-06
http://www.forexyard.com/pt/market-analysis/resultado_da_varia%C3%A7%C3%A3o_do_desemprego_non-farm_ser%C3%A1_publicado-2010-10-06
http://www.forexyard.com/pt/market-analysis/resultado_da_varia%C3%A7%C3%A3o_do_desemprego_non-farm_ser%C3%A1_publicado-2010-10-06
http://www.forexyard.com/en/market-analysis/adp_non-farm_employment_change_on_tap-2010-10-06
http://www.forexyard.com/en/market-analysis/adp_non-farm_employment_change_on_tap-2010-10-06
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Ex: “(a) the plan is financed on a pay-as-you-go basis such that: contributions are set at 

a level that is expected to be sufficient to pay the benefits falling due to the same 

period…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:EN:PDF  

Ex: “a) o plano é financiado numa base de «pay as you go» tal que: as contribuições são 

fixadas ao nível que se espera ser suficiente para pagar os benefícios que se vençam 

num mesmo período…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:PT:PDF  

 

Easy policy – Política acomodatícia 

Tight policy – Política restritiva 

Pág. 51, linha 26 

Original: “Which policy alternative is most likely to be effective for growing both the 

public and private sectors? B. Easy fiscal policy/tight monetary policy” 

Tradução: “Qual a política alternativa que tem maior probabilidade de ser eficaz para o 

crescimento, tanto do setor publico como do privado? A. Política fiscal acomodatícia / 

política monetária restritiva” 

 

Política monetária “Easy” é concebida com o propósito de estimular o crescimento 

económico baixando as taxas de juro a curto prazo. A política monetária “Tight”, em 

oposição, tem o propósito de restringir as despesas numa economia que está, aos olhos 

dos formadores de políticas, a crescer demasiado ou para travar o crescimento da 

inflação, através do aumento das taxas de juro a curto prazo. Uma tradução muito difícil, 

pois não encontrei traduções de “easy policy”, mas encontrei outro termo 

“accommodative policy”, que parece significar o mesmo. Por isso optei por fazer uma 

substituição. Quanto a “tight policy”, encontrei o termo “politica restritiva”. Outra 

possibilidade era “política rigorosa”, mas este termo é demasiado subjetivo e tem uma 

conotação positiva. 

Ex: “A term used to generalize a central bank's policy for stimulating real economic 

activity and growth by lowering short term interest rates and increasing the money 

supply, resulting in easier access to credit. Also termed Loose credit or Accommodative 

monetary policy. Opposite of Tight monetary policy.” 

https://www.tradeking.com/glossary-term/easy-monetary-policy-easy-money-policy  

Ex2: “This evolution, together with a slowdown in activity, led monetary authorities, 

including the ECB, to follow more accommodative policies.” 

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_outono08_e.pdf  

Ex2: “Em conjugação com a dinâmica de desaceleração da actividade, isso levou à 

generalização de políticas mais acomodatícias pelas autoridades monetárias, incluindo o 

BCE.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

outono08_p.pdf  

Ex3: “…and will also help mitigate the social impact of the tight monetary policy…” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-93-577_en.htm?locale=en  

Ex3: “…contribuindo, de igual modo, para atenuar os efeitos sociais negativos da 

política monetária restritiva…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:PT:PDF
https://www.tradeking.com/glossary-term/easy-monetary-policy-easy-money-policy
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono08_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono08_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono08_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono08_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono08_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_outono08_p.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-93-577_en.htm?locale=en
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-93-577_pt.htm?locale=en  

 

Capítulo 8 

 

Current account balance – Balança corrente 

Pág. 55, linha 10 

Original: “The current account balance, which largely reflects trade in goods and 

services.” 

Tradução: “A balança corrente, que reflete em grande parte o comércio em bens e 

serviços.” 

 

Encontrei várias traduções diferentes deste termo. O mais habitual era “saldo da balança 

corrente”, mas parece que “balança corrente” é um diminutivo perfeitamente aceitável. 

Ex: “This was one of the main factors behind the overall improvement in the 

euro area current account balance.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “…foi um dos principais factores subjacentes à melhoria global da balança corrente 

da área do euro.”  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

 

Capital account balance – Balança de capital 

Pág. 55, linha 11 

Original: “The capital account balance, which mainly consists of capital transfers and 

net Sales of nonproduced, nonfinancial assets.” 

Tradução: “A balança de capital, que consiste em grande parte de transferências de 

capital e vendas líquidas de ativos não produzidos e não financeiros. 

 

Mais uma vez, encontrei várias instâncias de “saldo de capital”, mas a tradução mais 

consistentemente utilizada é “balança de capital”. 

Ex: “Net external borrowing requirements of the Portuguese economy, measured by the 

deficit of combined current and capital account balance as a percentage of GDP, have 

remained high for a protracted period.” 

http://www.bportugal.pt/en-

US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol

_verao09_e.pdf  

Ex: “As necessidades de financiamento externo da economia portuguesa, medidas pelo 

saldo conjunto das balanças corrente e de capital em percentagem do PIB, têm mantido 

um nível elevado por um período prolongado.”  

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_

verao09_p.pdf  

 

Financial account – Balança financeira 

Pág. 55, linha 13 

Original: “The financial account, which measures net capital flows based on Sales and 

purchases of domestic and foreign financial assets.” 

Tradução: “A balança financeira, que mede os fluxos de capital líquidos baseando-se 

em vendas e compras de ativos financeiros externos e internos. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-93-577_pt.htm?locale=en
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/en-US/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_e.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_verao09_p.pdf


 88 

“Conta financeira” também era uma tradução possível, mas a tradução mais frequente é 

“Balança financeira”. 

Ex: “Following the intensification of the financial crisis in the autumn of 2008, the euro 

area witnessed significant changes in its financial account that subsided only gradually 

in the second half of 2009.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2009en.pdf  

Ex: “Na sequência da intensificação da crise financeira no Outono de 2008, a balança 

financeira da área do euro registou variações significativas que diminuíram apenas 

gradualmente na segunda metade de 2009.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2009pt.pdf  

 

Capitulo 9 

 

Spot exchange rate – Taxa de câmbio à vista 

Pág. 61, linha 1-2 

Original: “Define an exchange rate and distinguish between nominal and real exchange 

rates and spot and forward exchange rates.” 

Tradução: “Definir uma taxa de câmbio e distinguir entre taxas de câmbio nominais e 

reais e taxas de câmbio à vista e a prazo.” 

 

Havia mais de uma maneira de traduzir esta expressão. Poderia deixar-se inglês “taxa 

spot”, ou usar o termo “à vista”, que foi a decisão que acabei por tomar, pois pareceu-

me a mais comum. 

Ex: “An entity translates the present value using the spot exchange rate at the date of the 

value in use calculation.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:EN:PDF 

Ex: “Uma entidade transpõe o valor presente usando a taxa de câmbio à vista na data do 

cálculo do valor de uso.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:PT:PDF  

 

Forward Exchange rate – Taxa de câmbio a prazo 

Pág. 61, linha 2 

Original: “Define an exchange rate and distinguish between nominal and real exchange 

rates and spot and forward exchange rates.” 

Tradução: “Definir uma taxa de câmbio e distinguir entre taxas de câmbio nominais e 

reais e taxas de câmbio à vista e a prazo.” 

 

Mesmo raciocínio que em “spot exchange rate”, acima. 

Ex: “At the maturity rate of the operation, the Eurosystem sells EUR 158 000 000 and 

buys USD 178 644 754 (the forward exchange rate is 1,130663 = 1,1300 + 0,000663.” 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/01_a_en_ecb_2000_7.pdf  

Ex: “Na data de vencimento da operação, o Eurossistema vende 158 000 000 de euros e 

compra 178 644 754 dólares (a taxa de câmbio a prazo é 1,130663 = 1,1300 + 

0,000663).” http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/01_a_pt_bce_2000_7.pdf  

 

Foreign exchange market – Mercado de câmbio 

Pág. 61, linha 3 

Original: “Describe functions of and participants in the foreign exchange market.” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2009en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2009pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:392:0001:0145:PT:PDF
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/01_a_en_ecb_2000_7.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/01_a_pt_bce_2000_7.pdf
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Tradução: “Descrever funções dos mercados de câmbio e participantes nos mesmos.” 

 

Sempre que “foreign exchange” surge no texto, traduzo apenas como “câmbio”, porque 

não há necessidade de dizer “câmbio com o exterior”, que está subentendido. Os 

exemplos que encontrei corroboram a minha decisão. Também eram traduções 

aceitáveis “mercado de divisas” e “mercado cambial”. “Mercado de câmbio” pareceu-

me o melhor. 

Ex: “As if we introduced the euro as an instrument for speculation on the foreign 

exchange market!”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=E N 

Ex: “Como se tivéssemos introduzido o euro como instrumento de especulação nos 

mercados de câmbios!”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT  

 

Appreciating – Ganhar valor 

Pág. 62, linha 5 

Original: “Na increase in the Exchange rate quoted in indirect terms, means that the 

domestic currency is appreciating versus the foreign currency, and a decrease in the 

exchange rate means the domestic currency is depreciating.” 

Tradução: “Um aumento na taxa de câmbio, cotado em termos indiretos, significa que a 

moeda interna está a ganhar valor contra a moeda externa, e uma diminuição na taxa de 

câmbio significa que a moeda interna está a sofrer depreciação.” 

 

“Apreciar” seria uma tradução correta, mas considerei que “ganhar valor” ou 

“valorizar” transmitiam melhor o significado. Ainda assim, traduzi “depreciating” por 

“depreciar”. 

Ex: “In addition, such a system would require new rules for 

countries appreciating currencies.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-726_en.htm?locale=en  

Ex: “Além disso, tal sistema exigiria novas normas para os países cuja moeda foi 

valorizada.” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-726_pt.htm?locale=en  

Ex2: “…(since the end of 2000 the real effective exchange rate 

has been appreciating, as indicated in Chart 2.1.1)…”  

http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-ficheiros/pec/PEC_2005_2009-

December%202005%20Update.pdf  

Ex2: “…(desde finais de 2000 que se observa uma apreciação da taxa de câmbio real 

efectiva, como consta do Gráfico 2.1.1)…”  

http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-

ficheiros/pec/PEC_2005_2009_PT-

Actualizacao%20de%20Dezembro%20de%202005.pdf  

 

Swap – Swap 

Pág. 62, linha 17 

Original: “Forward rate can be used to manage foreign exchange risk exposures or can 

be combined with spot transactions to create FX swaps.” 

Tradução: “As taxas a prazo podem ser usadas para gerir as exposições ao risco do 

câmbio ou podem ser combinadas com transações à vista para criar swaps cambiais.” 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=E
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=E
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//PT&amp;language=PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-726_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-726_pt.htm?locale=en
http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-ficheiros/pec/PEC_2005_2009-December%202005%20Update.pdf
http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-ficheiros/pec/PEC_2005_2009-December%202005%20Update.pdf
http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-ficheiros/pec/PEC_2005_2009_PT-Actualizacao%20de%20Dezembro%20de%202005.pdf
http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-ficheiros/pec/PEC_2005_2009_PT-Actualizacao%20de%20Dezembro%20de%202005.pdf
http://www.gpeari.min-financas.pt/arquivo-interno-de-ficheiros/pec/PEC_2005_2009_PT-Actualizacao%20de%20Dezembro%20de%202005.pdf
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Estrangeirismo. Não tem tradução. 

Ex: “In each foreign exchange swap operation, the Eurosystem and the counterparties 

agree on the swap points for the transaction.”  

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/01_a_en_ecb_2000_7.pdf  

Ex: “Em cada operação de swap cambial, o Eurossistema e as contrapartes acordam 

os respectivos pontos de swap para essa operação.” http://www.linguee.pt/portugues-

ingles/search?source=auto&query=swap+points  

 

Crawling band – Banda de flutuação 

Pág. 63, linha 2 

Original: “The IMF identifies the following types of regimes: dollarization, monetary 

union, currency board, fixed parity, target zone, crawling peg, crawling band, managed 

float, and independent float.” 

Tradução: “O FMI identifica os seguintes tipos de regimes: dolarização, união 

monetária, comité monetário, paridade fixa, zona alvo, desvalorização deslizante, banda 

de flutuação, flutuação controlada e flutuação independente.” 

 

Ao contrário de “crawling peg” (desvalorização deslizante), não consegui encontrar um 

exemplo fidedigno de uma tradução deste termo. Encontrei vários exemplos em que se 

utilizava como estrangeirismo, mas não quis tomar essa opção. Tive de pedir ajuda ao 

orientador para descobrir a tradução correta: “Banda de flutuação”. Também era 

possível traduzir como “faixa de valores”. 

Ex: “Há países que adotam ou adotaram a flutuação por faixas, um tipo de câmbio 

administrado (managed floating), quando a flutuação é livre dentro de uma faixa de 

valores (crawling band) estabelecida.” 

http://fatos-sobre.pt/taxa+de+c%C3%A2mbio  

 

Sell-side – Sell-side 

Pág. 64, linha 11 

Original: “Which of the following counterparties is most likely to be considered a sell-

side foreign exchange market participant?” 

Tradução: “Qual das seguintes contrapartes tem maior probabilidade de ser considerada 

uma participante do Sell-Side no mercado de câmbio? 

 

Foi muito difícil encontrar a definição correta deste termo. As traduções que encontrei 

não lhe davam um nome específico: “vendas” ou “lado das vendas” em geral. Mas 

também encontrei usos do termo, assim como “Buy-side”, em textos portugueses, e 

considerei que era a melhor escolha, tratando-se de uma designação específica que deve 

captar a atenção do leitor. O significado foi desenvolvido no glossário. 

Ex: “On a National level, Portugal Telecom was distinguished by the majority of 

investors (buy side) and analysts (sell side) with the award for Best Investro Relations 

Strategy.” 

http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/UK/Canais/Media/DestaquesH

P/Highlights_2005/investorprize.htm  

Ex: “A nível nacional, a Portugal Telecom foi distinguida pela maioria dos 

investidores (buy side)e analistas (sell side) com o prémio para Melhor Estratégia de 

Investor Relations.” 

http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP

/Destaques_2005/IR_CFO.htm  

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/01_a_en_ecb_2000_7.pdf
http://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=swap+points
http://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=swap+points
http://fatos-sobre.pt/taxa+de+c%C3%A2mbio
http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/UK/Canais/Media/DestaquesHP/Highlights_2005/investorprize.htm
http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/UK/Canais/Media/DestaquesHP/Highlights_2005/investorprize.htm
http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP/Destaques_2005/IR_CFO.htm
http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP/Destaques_2005/IR_CFO.htm
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Dealer – Cambista 

Pág. 65, linha 2 

Original: “A dealer provides the following quotes:” 

Tradução: “Um cambista fornece as seguintes cotações:” 

 

Traduzi por “negociante”, julgando que estava correto, mas o orientador indicou-me que 

havia um termo próprio para um negociante de moeda: “cambista”. A minha pesquisa 

revelou que “corretor de divisas” também era uma opção viável. 

Ex: “No decurso de 2002, muitos bancos e cambistas deram início à formação dos seus 

efectivos relativamente às características…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:036:0002:0017:PT:PDF  

Ex: “In the course of 2002, many banks and foreign currency exchange offices started 

training their staff with regard to the…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:036:0002:0017:EN:PDF  

 

Capitulo 10 

 

Bid/ask spread – Spread de compra/venda 

Pág. 67, linha 1 

Original: “Calculate and interpret the bid/ask spread on a spot or forward foreign 

currency quotation and describe the factors that affect the bid/offer spread.” 

Tradução: “Calcular e interpretar o spread de compra/venda numa cotação de moeda 

externa à vista ou a prazo e descrever os fatores que afetam o spread de compra/venda.” 

 

Incerteza quanto ao termo correto. Encontrei alguns casos em que não se traduz 

(estrangeirismo) mas é mais frequente que se traduza o significado. “Spread de 

compra/venda” parece ser uma boa forma de traduzir o significado, por isso escolhi-o. 

Tive confusão com a expressão “Bid/offer spread”, na linha seguinte, até ter descoberto 

que se referia à mesma coisa. É frequente encontrar traduções de “spread” como 

“diferencial”. O termo “differential” surge mais adiante no texto, e pode significar o 

mesmo, mas também tem outros possíveis significados. Para evitar a confusão, traduzi 

sempre “spread” por “spread” e “differential” por “diferencial”. 

Ex: “Bid/Ask Spread (Spread Preço de Compra/Venda) -  É a diferença entre os preços 

de compra (Bid) e venda (Ask).”  

http://www.roboforex.pt/beginner/glossary/show/bid--ask-spread/  

Ex2: “where they can be repurchased, redeemed or sold at limited cost, in terms of low 

fees and narrow bid/offer spread, and with very short settlement delay…”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:015:0014:0062:EN:PDF  

Ex2: “…sentido em que podem ser recompradas, reembolsadas ou vendidas a um custo 

limitado, em termos de comissões baixas e de um estreito diferencial compra/venda, 

e com um prazo de liquidação muito curto…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:015:0014:0062:PT:PDF  

 

Quotation – Cotação 

Pág. 67, linha 4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:036:0002:0017:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:036:0002:0017:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:036:0002:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:036:0002:0017:EN:PDF
http://www.roboforex.pt/beginner/glossary/show/bid--ask-spread/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:015:0014:0062:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:015:0014:0062:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:015:0014:0062:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:015:0014:0062:PT:PDF
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Original: “Identify a triangular arbitrage opportunity and calculate its profit, given the 

bid/offer quotations for three currencies.” 

Tradução: “Identificar uma oportunidade de arbitragem triangular e calcular o seu lucro, 

dadas as cotações de compra/venda para três moedas.” 

 

Este termo causou-me alguma confusão, relacionada com o termo “quote”, que também 

pode ser usado para indicar “cotação”, como se vê sobretudo no capítulo sobre câmbio 

de moedas, mas também pode significar “quota”, no sentido de “quota aduaneira”, e por 

vezes confundi os dois significados. 

Ex: “If, at the lowest swap point quotation accepted…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002en.pdf  

Ex: “Se à cotação em pontos de swap mais baixa aceite…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002pt.pdf  

 

Carry trade – Carry trade 

Pág. 67, linha 14 

Original: “Describe the carry trade and its relationship to uncovered interest rate parity, 

and calculate the profit from such a strategy.” 

Tradução: “Descrever o carry trade e a sua relação com a paridade de taxa de juro não 

coberta, e calcular o lucro de tal estratégia.” 

 

Estrangeirismo. Não se traduz. 

Ex: “Barclays Capital estimates that the essentially speculative carry trade is now at its 

highest level since the Russian crisis of 1998.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:010:0096:0105:EN:PDF  

Ex: “ 

O Barclays Capital considera que o carry trade de natureza especulativa atingiu o seu 

nível mais elevado desde a crise russa de 1998.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:010:0096:0105:PT:PDF  

 

Portfolio – Carteira 

Pág. 67, linha 18 

Original: “Describe the Mundell-Fleming model, the monetary approach, and the asset 

market (portfolio balance) approach to exchange rate determination.” 

Tradução: “Descrever o modelo Mundell-Flemming, a abordagem monetária e a 

abordagem de mercados de ativos (balanço da carteira) para a determinação de taxas de 

câmbio.” 

 

Apesar de “portefólio” ser uma palavra constante na língua portuguesa, não é a que se 

usa nestes casos, que se referem à soma dos títulos e valores que um banco ou 

organização de investimento possui. O termo que se usa em português é “carteira”. 

Ex: “The bond portfolio, seen as a long-term investment portfolio…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0406:FIN:EN:PDF  

Ex: “A carteira de obrigações, considerada como uma carteira de investimento de longo 

prazo…” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0406:FIN:PT:PDF  

 

Hedged – Coberto 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:010:0096:0105:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:010:0096:0105:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:010:0096:0105:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:010:0096:0105:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0406:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0406:FIN:PT:PDF


 93 

Pág. 68, linha 40 

Original: “According to the theory of covered interest rate parity, an investment in a 

foreign-currency-denominated money market investment that is completely hedged 

against exchange rate risk in the forward market should yield exactly the same return as 

an otherwise identical domestic money market investment.” 

Tradução: “De acordo com a teoria da paridade de taxa de juros coberta, um 

investimento num mercado financeiro denominado por uma moeda externa que é 

completamente coberto contra risco de taxa de câmbio no mercado a prazo deve render 

exatamente o mesmo retorno que um (em tudo o resto idêntico) investimento no 

mercado financeiro interno.” 

 

O significado de “to hedge an investment” é “fazer cobertura a um investimento”, por 

isso traduzi como “coberto”. 

Ex: “On the subject of hedge funds, he underlined the positive role they played in 

enhancing the efficiency and liquidity of financial markets…” 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf  

Ex: “A respeito dos fundos de cobertura (hedge funds), o Presidente sublinhou o papel 

positivo desempenhado por estes no sentido de melhorar a eficiência e a liquidez dos 

mercados financeiros…”  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf  

 

Outstanding assets – Ativos em circulação 

Pág. 73, linha 17 

Original: “The macroeconomic balance approach focuses on the stocks of outstanding 

assets and liabilities.” 

Tradução: “A abordagem da balança macroeconómica centra-se nos stocks de ativos e 

passivos em circulação.” 

 

Um termo que me deu problemas, devido à dificuldade em achar uma explicação para o 

seu significado. A palavra “outstanding” indicou-me que se tratam de ativos nas mãos 

dos investidores. Existem várias traduções para este termo. Optei por “ativos em 

circulação”. 

Ex: “…transferred assets may hold a clean-up call to purchase remaining transferred 

assets when the amount of outstanding assets falls to a specified level…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:363:0001:0065:EN:PDF  

Ex: “…transferidos quando a quantia dos activos em circulação cai dentro de um nível 

especificado…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:363:0001:0065:PT:PDF  

 

Outstanding liabilities – Passivos em circulação 

Pág. 73, linha 17 

Original: “The macroeconomic balance approach focuses on the stocks of outstanding 

assets and liabilities.” 

Tradução: “A abordagem da balança macroeconómica centra-se nas existências de 

ativos e passivos em circulação.” 

 

Ex: “The effect of the regulation is that if all of a cooperative's outstanding 

liabilities are in the form of members' shares, it is able to redeem them all.”  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:363:0001:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:363:0001:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:363:0001:0065:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:363:0001:0065:PT:PDF
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http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:175:0003:0011:EN:PDF  

Ex: “O efeito da regulamentação é que se todos os passivos em circulação de uma 

cooperativa existirem na forma de acções dos membros, a cooperativa pode remir todas 

as acções.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:175:0003:0011:PT:PDF  

 

Long / Short – Posição longa / posição curta 

Pág. 74, linha 27 

Original: “FX carry traders go long (i.e., buy) high-yield currencies and fund their 

positions by shorting – that is, borrowing in – low-yield currencies.” 

Tradução: “Os cambistas de carry trades entram em posições longas (de compra) para 

moedas de alto rendimento e fundam as suas posições entrando em posição curta (de 

venda), isto é, pedindo emprestado, em moedas de baixo rendimento.” 

 

A minha dificuldade foi a recusa em acreditar que a solução era uma tradução literal. 

Mas é esse o caso: “posição longa” e “posição curta” são efetivamente termos que se 

usam no discurso económico. “Posição de compra/venda” também se usa, mas não é tão 

frequente. No parágrafo indicado (pág. 76 da tradução), tomei a decisão de colocar 

“posição de compra” e “venda” entre parêntesis, para que o leitor perceba melhor. No 

texto original, apenas aparece “buy”. 

Ex: “…long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital 

adequacy requirements set out in Directive…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF  

Ex: “…As posições longas e curtas em activos emitidos por instituições sujeitos aos 

requisitos de adequação de fundos próprios…” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:PT:PDF 

 

Capitulo 11 

 

Per capita – Per capita 

Pág. 77, linha 24 

Original: “Per capita GDP, defined as real GDP divided by population, measures the 

standard of living in each country.” 

Tradução: “O PIB per capita, definido como o PIB real dividido pela população, mede 

a qualidade de vida em cada país.” 

 

Termo em latim que significa “por cabeça”, ou seja, por cada individuo. Também é 

usado em português, logo não se traduz. 

Ex: “The commission’s practice has been to allocate to the undertaking concerned the 

turnover of the joint venture on a per capita basis according to the number of 

undertakings exercising joint control.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:EN:PDF  

Ex: “A prática da Comissão tem sido imputar à empresa em causa o volume de negócios 

da empresa comum numa base per capita, de acordo com o número de empresas que 

exercem o controlo conjunto.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:175:0003:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:175:0003:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:175:0003:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:175:0003:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:EN:PDF
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http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:PT:PDF  

 

Equity market – Mercado de ações 

Pág. 78, linha 3 

Original: “Equity markets respond to anticipated growth to earnings.” 

Tradução: “Os mercados de ações respondem ao crescimento dos rendimentos 

antecipado.” 

 

Apesar de incluir a palavra “equity”, este termo traduz-se por “mercado de ações”, ou 

“mercado acionista”, sendo o mercado onde as ações das empresas são comercializadas. 

A bolsa de valores de Nova Iorque é um mercado de ações, por exemplo. 

Ex: “This kind of tax discrimination acts as a strong disincentive to the cross-border 

holding of shares and slows the creation of pan-European equity markets.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0238:FIN:EN:PDF  

Ex: “Este tipo de discriminação fiscal desencoraja fortemente a posse transfronteiras de 

acções e abranda a criação de mercados de acções pan-europeus.”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0238:FIN:PT:PDF  

 

Capital deepening – Intensificação do capital 

Pág. 78, linha 15 

Original: “Capital deepening, an increase in the capital-to-labor ratio, occurs when the 

growth rate of capital (net investment) exceeds the growth rate of labor.” 

Tradução: “A intensificação do capital, um aumento no rácio de capital para mão-de-

obra, ocorre quando a taxa de crescimento de capital (investimento líquido) excede a 

taxa de crescimento da mão-de-obra.” 

 

Traduzi literalmente, a principio: “aprofundamento do capital”, e até achei textos que 

utilizavam essa tradução. Mas o orientador indicou-me que a tradução correta era 

“intensificação do capital”. 

Ex: “…the emphasis was on the supply side (capital deepening, improvement in 

competitiveness, efficient infrastructures)…”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-274_en.htm?locale=en  

Ex: “…a ênfase incidiu sobre o lado da oferta (intensificação do capital, melhoria 

da competitividade, infra-estruturas eficientes)…”  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-274_pt.htm?locale=en  

 

Club convergence – Convergência de grupos 

Pág. 81, linha 16 

Original: “The type of convergence described by O’Leary in Statement 1 is best 

described as: A. club convergence.” 

Tradução: “O tipo de convergência descrito por O’Leary na Afirmação 1 é mais bem 

descrito como: A. convergência de grupos.” 

 

Uma expressão muito difícil de traduzir, porque não me foi possível encontrar exemplos 

diretos de tradução. Mas encontrei definições dos termos em inglês e português que 

coincidiam, por isso calculei que fosse a tradução correta. No fundo, esta expressão está 

muito ligada ao conceito de convergência (ver glossário): 

Ex: “A noção de clube de convergência tem subjacente a existência de um conjunto de 

economias homogéneas que, no longo prazo, são conduzidas ao mesmo “steady-state” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0238:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0238:FIN:PT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-274_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-274_pt.htm?locale=en
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com rendimentos reais per capita igualizados […] Neste contexto, a teoria da 

“convergência de grupos” assemelha-se às teorias do crescimento endógeno, que 

consideram a convergência condicionada.”  

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/13106/1/tese_mestrado.pdf  

Ex: “…by examining the convergence club, which they defined as that set of economies 

where the forces of technology transfer, increased international trade and investment, 

and the spread of education were powerful enough to drive productivity levels and 

industrial structures to (or at least toward) the those of the industrial core.” 

http://www.nber.org/chapters/c9589.pdf  

 

Capitulo 12 

 

Regulation – Regulação 

Pág. 87, linha 1 

Original: “Describe classifications of regulations and regulators.” 

Tradução: “Descrever classificações de regulação e reguladores.” 

 

As traduções possíveis eram “Regulação” e “Regulamentação”. O termo inglês é o 

mesmo para ambos, “Regulation”, mas os significados em português das duas palavras 

são um pouco diferentes. “Regulamentação” significa “estabelecer regulamento ou 

normas” enquanto que “regulação” é mais abrangente, dizendo respeito a todo o tipo de 

intervenção para manter algo dentro da lei, sendo portanto a “regulamentação” um 

desses meios. A tradução depende então do contexto, mas é difícil de averiguar ao certo. 

Ex: “It was therefore possible, as a result of the loopholes in the system, to sell straight 

feedingstuffs as raw feed materials not subject to regulations.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-96-116_en.htm?locale=en  

Ex: “Era portanto possível, utilizando as falhas do sistema, vender alimentos simples 

para animais como matérias-primas brutas não sujeitas a regulamentação.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-96-116_pt.htm?locale=en  

 

Economic rationale – Lógica económica 

Pág. 87, linha 3 

Original: “Describe the economic rationale for regulatory intervention.” 

Tradução: “Descrever a lógica económica para a intervenção reguladora. 

 

Havia muitas traduções possíveis: “raciocínio económico”, “filosofia económica”, 

“razão económica”, “lógica económica”, etc. “Lógica” pareceu-me o melhor. 

Ex: “It is key to providing an economic rationale to a single currency area which has no 

federal government and to ensuring macro-economic stability on a sustainable basis.”  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20041025+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN  

Ex: “É crucial para fornecer uma lógica económica a uma área de moeda única que não 

dispõe de um governo federal, bem como para assegurar a estabilidade macroeconómica 

numa base sustentável.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0237:FIN:PT:PDF  

 

Antitrust law – Lei antitrust 

Pág. 87, linha 7 

Original: “Describe anticompetitive behaviours targeted by antitrust laws globally, and 

evaluate the antitrust risk associated with a given business strategy.” 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/13106/1/tese_mestrado.pdf
http://www.nber.org/chapters/c9589.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-96-116_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-96-116_pt.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20041025+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20041025+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0237:FIN:PT:PDF
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Tradução: “Descrever comportamentos anti-competitivos que são alvo das leis antitrust 

em todo o mundo, e avaliar o risco antitrust associado a uma dada estratégia de 

negócio.” 

 

Trata-se de um estrangeirismo. O site do IATE dá a tradução do termo como “anti-trust”, 

assim como outras fontes, mas o uso mais comum é sem o hífen. 

Ex: “The Commission welcomes the fact that Degussa has set up an antitrust 

law compliance policy.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:255:0001:0032:EN:PDF  

Ex: “A Comissão saúda o facto de a Degussa ter instituído uma política de cumprimento 

da legislação antitrust.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:255:0001:0032:PT:PDF  

 

Compliance lawyers – Advogados responsáveis por controlo de conformidade 

Pág. 89, linha 29 

Original: “Which of the following is most likely an unanticipated effect of regulation? A. 

Hiring compliance lawyers” 

Tradução: “Qual dos seguintes tem maior probabilidade de ser um efeito não 

antecipado da regulação? A. A contratação de advogados responsáveis pelo controlo de 

conformidade.” 

 

Termo que pode significar várias coisas. No contexto de regulação encontrei casos em 

que se usa o estrangeirismo, mas também encontrei uma tradução: “conformidade”, de 

uso muito mais frequente. A dificuldade deste caso também abrange elementos 

sintáticos, pois “advogados de conformidade” não é um termo próprio e era suficiente 

para transmitir o significado. Tive de utilizar uma construção mais explícita: 

“advogados responsáveis pelo controlo de conformidade.” 

Ex: “Irrespective of the geographical origin and the nature of the tissue, for the purpose 

of regulatory compliance, animal charcoal shall be considered in compliance with this 

note for guidance.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:024:0006:0019:EN:PDF  

Ex: “Independentemente da origem geográfica e da natureza do tecido, para efeitos de 

conformidade regulamentar, o carvão animal deve ser considerado em conformidade 

com a presente Nota Orientadora.”  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:024:0006:0019:PT:PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:255:0001:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:255:0001:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:255:0001:0032:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:255:0001:0032:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:024:0006:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:024:0006:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:024:0006:0019:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:024:0006:0019:PT:PDF
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3.4. Sintaxe 
 

Os dois sistemas que produzem significado na linguagem são o paradigmático e 

o sintagmático. Johnatan Culler escreveu em Ferdinand de Saussure que “As relações 

paradigmáticas são as oposições entre elementos que podem substituir-se uns aos outros 

(…) As relações sintagmáticas definem possibilidades de combinação; as combinações 

entre elementos que podem combinar-se numa sequência.” É frequente referir-se a estes 

dois sistemas como “eixos” que se intersetam. No eixo paradigmático, o eixo “vertical”, 

estão todas as palavras que partilham a mesma função gramatical e a substituição de 

uma por outra não prejudica a sintaxe da frase. O eixo sintagmático é o eixo 

“horizontal”. Sintagma designa uma combinação específica de unidades (palavras) que 

formam uma sequência com um significado (a frase). Na tradução temos 

necessariamente de substituir os termos no eixo paradigmático, pois estamos a passar o 

texto de partida para uma nova língua, mas por vezes também temos de modificar a 

ordem das palavras ou até a estrutura da frase, ou seja, mexer no eixo sintagmático. 

O inglês é uma língua muito mais flexível que o português, permitindo 

construções que não são aceitáveis na língua de chegada. Devido à diferença entre as 

duas línguas, a construção das frases requer algumas alterações durante o processo de 

tradução. Aqui mencionarei alguns exemplos padrão do tipo de alterações que tive de 

realizar. 

 

Elipse 
 

“Markets that work freely can optimize society’s welfare, as measured by consumer 

surplus and producer surplus.” – “Os mercados que operam livremente podem optimizar 

o bem-estar de uma sociedade, conforme medido pelo excedente de produtor e de 

consumidor.” 

Pág. 4, Linha 32 

Por vezes, o texto original continha informação desnecessária. Neste caso a repetição de 

um “surplus”. É parte dos dois substantivos: “consumer surplus” e “producer surplus”, 

mas a frase é facilmente compreensível se o mencionarmos apenas uma vez. No texto 

original poderia ficar: “consumer and producer surplus”. Na tradução ficou “excedente 

de produtor e de consumidor”. 

 

Adição de novos constituintes à frase 

 
“Goods markets are the interactions of consumers as buyers and firms as sellers of 

goods and services produced by firms and bought by households.” – “Os mercados de 

bens consistem nas interações dos consumidores como compradores e das empresas 

como vendedoras de bens e serviços produzidos por empresas e compradas por 

agregados domésticos privados.” 

Pág. 4, linha 1-2 

Um fenómeno da língua inglesa que se verifica em todo o texto é a omissão de artigos, 

particularmente em posição de sujeito. É um detalhe que facilmente escapa a um 

tradutor pouco atento e aconteceu-me com frequência escrever a versão portuguesa sem 

incluir os artigos. Enquanto que no inglês é mais comum que o sujeito surja no sintagma 

nominal sem artigo ou com artigo indeterminado, o mesmo não acontece nas línguas 

românicas, nas quais os sintagmas nominais obedecem a condições muito específicas. 

Para lidar com esta problemática, o tradutor deve escolher entre a adição de um artigo 

definido sem alterar a ordem dos outros constituintes da frase, ou a alteração da 
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contrução da frase, de modo a permitir a utilização do sujeito sem artigo ou com artigo 

indefenido. Na maioria destes casos escolhi a primeira opção, para garantir o mínimo 

desvio do texto original. 

 

“…and generally highest in monopoly.” – “…e geralmente ainda mais elevados no 

monopólio.” 

Pág. 23, linha 20 

Acrescentei “ainda” a “mais elevados” para tornar a frase mais compreensível. 

 

“Identify the past, current, or expected future business cycle phase of an economy based 

on economic indicators.” – “Identificar a fase passada, a fase atual ou a fase futura 

prevista do ciclo económico de uma economia baseando-se em fatores económicos.” 

Pág. 39, linha 11-12 

A estrutura da frase exigiu que aplicasse o sujeito “fase” a cada um dos modificadores. 

Uma tradução literal não teria sido possível. 

 

Modificação de nomes que surgem apenas uma vez 

 
“Describe causes of shifts in and movements along demand and supply curves.” – 

“Descrever causas de deslocamentos em curvas de procura e oferta e movimentos ao 

longo das mesmas.” 

Pág. 3, linha 3 

A tradução literal, “Descrever causas de movimentos em, e movimentos ao longo das, 

curvas de procura e oferta”, criava uma frase com uma construção estranha no 

português, por isso tive de reescrever a frase, passando “movimentos” para depois de 

“curvas de procura e oferta” e acrescentando “mesmas” como substituto do sujeito para 

evitar repetição. 

 

“Distinguish between stable and unstable equilibria and identify instances of such 

equilibria” – Distinguir entre equilíbrio estável e instável, e saber identificá-los. 

Pág. 3, linha 6 

Para evitar a repetição de “equilibria”, acabei a frase com um simples “identificá-los.” 

Acrescentei “saber”, que não estava no texto original, pois penso que transmite melhor 

o significado do texto original. 

 

“Describe functions of and participants in the foreign exchange market.” – “Descrever 

funções dos mercados de câmbio e participantes nos mesmos. “ 

Pág. 61, linha 3 

Alterei a frase para que ficasse com uma construção mais portuguesa, introduzindo a 

expressão “nos mesmos” para evitar a repetição de “mercados de câmbio”. 

 

Modificação da ordem dos complementos 
 

“Common value auctions sell items that have the same value to all bidders, but bidders 

can only estimate that value before the auction is completed” – “Os leilões de valor 

comum vendem artigos que têm o mesmo valor para todos os licitadores, mas antes do 

final do leilão os licitadores só podem estimar esse valor.” 

Pág. 4, linha 18-19 

Mudei a ordem do adverbial de tempo “antes do final do leilão” e do sintagma “os 

licitadores só podem estimar esse valor”, porque na ordem anterior (como está no texto 
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original), achei que o significado não era bem transmitido. Neste caso, em português, o 

adverbial de tempo “antes do final do leilão” não pode vir no fim da frase senão o 

sentido seria outro: “Os licitadores só podem estimar esse valor antes do final do leilão”. 

 

“A firm earning a normal profit is earning just enough to cover the explicit and implicit 

costs of resources used in running the firm, including, most importantly for publicly 

traded corporations, debt and equity capital.” – “Uma empresa que ganha um lucro 

normal está a ganhar apenas o suficiente para cobrir os custos explícitos e implícitos dos 

recursos usados na operação da empresa, incluindo a divida e o capital próprio, que são 

muito importantes para empresas de capital aberto ao público.” 

Pág. 15, linha 19-21 

Mudei a ordem dos complementos sublinhados para a construção correta na língua 

portuguesa. A ordem original seria gramaticalmente incorreta em português. “dívida e o 

capital próprio” devem vir antes da oração que os qualifica como “muito importantes”. 

 

“If companies earn economic profits in a perfectly competitive market, over the long 

run the supply curve will most likely:” – Se as empresas ganharem lucros económicos 

num mercado perfeitamente competitivo é mais provável que, a longo prazo, a curva de 

oferta:” 

Pág. 26, linha 19-20 

Troquei a ordem dos complementos por motivos de coesão, pois “é mais provável que” 

não podia seguir a “a curva de oferta”. Esta foi uma medida muito frequente na tradução 

dos exercícios práticos, pois a expressão surge muitas vezes. A posição da frase para 

onde o “é mais provável que” é mudada varia consoante a contrução da frase. 

Geralmente, coloco-o no início da frase. No entanto, se a frase começa com uma 

conjunção subordinativa condicional como no exemplo acima (“se”), uma conjunção 

subordinativa temporal (“quando”) ou uma preposição (“após”) então “é mais provável 

que” não pode surgir no início da frase. 

 

“Explain the causes of movements along and shifts in the aggregate demand and supply 

curves. – Explicar as causas de deslocações e movimentos ao longo das curvas de oferta 

e procura agregadas.” 

Pág. 29, linha 11 

Passei “ao longo” para depois de “deslocações” e “movimentos”, para não quebrar a 

fluidez da frase com uma interrupção para adicionar mais informação (as 

“deslocações”): “…movimentos ao longo de, e deslocações em, curvas de procura e 

oferta.” A preposição “in” foi omitida, sendo a sua função desempenhada pelo artigo 

definido “das”. 

 

 “Explain the typical patterns of resource use fluctuation, housing sector activity and 

external trade sector activity, as an economy moves through the business cycle.” – 

“Explicar os padrões típicos de variação de uso de recursos, a atividade do setor 

imobiliário e a atividade do setor de comércio externo, à medida que uma economia 

atravessa o ciclo económico.” 

Pág. 39, linha 2 

Trata-se de um problema de ambiguidade sintática: não percebi a qual dos sujeitos se 

aplicava o termo “fluctuation”: se “patterns”, se a “resource use”. Após investigar na 

internet e não encontrar nenhum exemplo de “resource use fluctuation” que não 

incluísse também a palavra “patterns”, e bastantes casos de “pattern fluctuation”, 

calculei que fosse o primeiro, mas o orientador fez-me notar que estava enganado: 
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“fluctuation” aplica-se a “resource use”. Acabei por alteral a estrutura da frase de 

((AB)CD)((Típicos padrões)de uso de recursos variação), uma estrutura impossível no 

português, para ((BA)DC)((Padrões típicos) (de variação de uso de recursos)), muito 

mais aceitável. Também é um problema de léxico. Tive de decidir a tradução de 

“fluctuation”: optei por “variação” em vez de “flutuação”, porque não achei a tradução 

literal a mais indicada neste caso. 

 

“...resource use is efficient with marginal revenue and cost equal.” – “…o uso de 

recursos é eficiente quando a receita marginal é igual ao custo marginal.” 

Pág. 42, questão 9 

Na minha primeira versão, percebi mal o significado da expressão e traduzi mais ou 

menos literalmente: “com receitas marginais e custos iguais”. Na verdade, a frase está a 

indicar uma situação na qual a receita marginal e os custos marginais têm o mesmo 

valor. Isto requereu uma construção diferente em português: a substituição da 

preposição “with” pela conjunção subordinativa “quando”. 

 

“The reduced-form econometric model has a weakness in underestimating future 

appreciation of undervalued currencies.” – “O modelo econométrico de forma reduzida 

tem uma fraqueza: a subestimação da valorização futura de moedas subvalorizadas.” 

Pág. 73, linha 18-19 

A tradução literal: “…tem uma fraqueza na subestimação…” não transmitia bem o 

significado, na minha opinião. Substitui a preposição “in” pelos dois pontos para 

melhorar a estrutura da frase em português. 

 

Adição de novos elementos na frase 
 

“Competition should drive prices down to long-run marginal cost, resulting in only 

normal profits being earned.” – “A concorrência deveria baixar os preços ao nível dos 

custos marginais de longo prazo, fazendo com que apenas ocorram lucros normais.” 

Pág. 100, linha 12 

Acrescentei o complemento “ao nível dos” na tradução. Caso contrário, a frase seria 

incompreensível. 

 

“A pay-as-you-go rule is a neutral policy because any increases in spending or 

reductions in revenues would be offset.” – “Uma regra de pagamento por repartição é 

uma política neutra porque qualquer aumento nas despesas ou redução nas receitas seria 

compensado(a).” 

Pág. 110, linha 35-36 

Tive de incluir um “a” entre parêntesis porque a palavra “compensado” não é de género 

neutro, como a palavra inglesa “offset”, pelo que não se poderia aplicar a “pagamento” 

e “redução”, que são duas palavras de géneros opostos. 
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4. Conclusão 
 

 No presente relatório da tradução do texto de Economics for Investment Decision 

Makers Workbook, foram apresentadas elaborações de conceitos económicos que estão 

presentes no livro mas que não foram explicados extensivamente, ou de todo, no livro 

em si. Isto é compreensível, tratando-se o livro de um pequeno complemento de cem 

páginas a um outro, o Economics for Investment Decision Makers, com 800 páginas. 

Entre os conceitos explicados estão alguns básicos, como a elasticidade e as curvas de 

procura e oferta, e outros mais avançados, como a curva de indiferença e o sistema 

bancário de reserva fracionária. 

O resto do relatório foi dedicado a listar alguns dos problemas de tradução mais 

difíceis de solucionar, assim como indicar o processo que levou à sua solução e alguns 

exemplos de traduções semelhantes encontradas na internet. Esta parte foi dividida em 

três seções: uma lista de siglas presentes no livro, uma lista de problemas recorrentes ao 

longo de todo o livro e uma lista de casos específicos ou com apenas algumas 

ocorrências, organizados por capítulos. 

Tratando-se de um texto de natureza técnica, foi bastante importante considerar 

a tradução correta dos termos e a consistência destes ao longo do livro. Na procura de 

referências, deu-se prioridade a traduções oficiais de instituições da União Europeia e 

do Banco de Portugal. Com intenção de tornar o texto acessível até a leitores que não 

estão versados em terminologia económica, foi criado um glossário de termos que está 

disponível com a tradução. Não tendo formação em economia, o texto foi-me difícil de 

traduzir, requerendo bastante pesquisa dos termos e dos seus significados. Felizmente, 

não há carência de informação sobre terminologia económica. Contudo, alguns dos 

termos provaram-se difíceis de traduzir devido à raridade ou inexistência de exemplos 

de tradução desses termos. Nesses casos tive que depender apenas da pesquisa dos 

significados até encontrar um sinónimo. Isto exigiu a tomada de decisões difíceis, mas o 

trabalho de um tradutor é complicado: as respostas nem sempre estão disponíveis na 

internet. Ao todo, tenho de chegar à conclusão que uma tradução deste tipo não é fácil e 

que, para assegurar a maior qualidade, é importante procurar conselho de um 

especialista na área técnica, neste caso a economia. 
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