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Economics for Investment Decision Makers Workbook 

- Filipe Gomes 

 

Glossário: 
 

Absolute advantage – Vantagem absoluta (s. f.): Quando um país consegue produzir 

algo de maneira mais eficiente, ou seja, com menos custos e esforço do que outro, diz-se 

que tem vantagem absoluta na produção desse bem. 

 

Account balance – Saldo (s. m.): A quantidade de dinheiro num repositório financeiro, 

tal como uma conta bancária. 

 

Accounting profit – Lucro contabilístico (s. m.): O rendimento total de uma empresa, 

tendo em conta os custos explícitos do negócio, tais como depreciação, juro e impostos. 

 

Aggregate – Agregado (adj.) : Sinónimo de «total». Refere-se a uma grande cifra. 

Aggregate demand (AD) – Procura agregada (PA) (s. f.): A quantidade total de 

bens e serviços procurados na economia a um nível de preços geral e num dado período 

de tempo. È representado pela curva de procura agregada, que descreve a relação entre 

os níveis dos preços e a quantidade de produto que as empresas estão dispostas a 

fornecer. Normalmente há uma relação negativa entre procura agregada e o nível do 

preço. Também é conhecida como “despesa total”. 

Aggregate income – Rendimento agregado (s. m.): É o rendimento combinado 

de um grupo de pessoas. Também pode exprimir os proventos do produto total da 

economia, para os produtores de um certo produto. 

Aggregate output – Output agregado (s. m.): A produção total de serviços e bens 

finais da economia. O mesmo que PIB. 

Aggregate supply (AS) – Oferta agregada (OA) (s. f.): A oferta total de bens e 

serviços produzidos numa economia a um dado nível do preço geral num dado período 

de tempo. É representado por pela curva de oferta agregada, que descreve a relação 

entre níveis do preço e a quantidade de produto que as empresas estão dispostas a 

fornecer. Normalmente, há uma relação positiva entre oferta agregada e o nível do 

preço. Preços em ascensão normalmente servem de sinal para os negócios expandirem a 

produção para ir de encontro a um nível de procura agregada mais elevado. Também 

conhecido como “produto total”. 

 

Agricultural co-ops – Cooperativas agrícolas (s. f.): Associações de agricultores ou 

empresas de agricultura que unem esforços para partilhar recursos e aumentar a sua 

produtividade. 

 

Annuity – Anuidade (s. f.): Quantia de dinheiro paga ou recebida a cada ano. Prestação 

anual com que se amortiza uma divida até ficar extinta. Ex: pagamentos de crédito 

habitação ou pagamentos de um seguro. 

 

Antitrust laws – Leis antitrust (s. f.): Política do governo para lidar com o monopólio. 

As leis antitrust procuram impedir que as grandes empresas abusem do seu poder e, por 

vezes, para impedir uma fusão ou uma aquisição que fortaleceria um monopolista. As 

leis de antitrust variam grandemente entre países, assim como a definição de um 

monopólio. 
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Appreciation – Apreciação (s. f.) / Valorização (s. f.) – Aumento no valor de um activo, 

antónimo de depreciação. Um activo pode apreciar em valor porque o seu preço, logo o 

seu valor de mercado, aumentou devido à inflação ou porque o seu valor de escassez 

aumentou devido a alterações na procura desse activo. De igual modo, a apreciação da 

moeda é um aumento no valor de mercado livre da moeda interna em relação às moedas 

externas: quando menos euros são pagos por um dólar, diz-se que o euro sofreu uma 

apreciação. 

 

Arbitrage – Arbitragem (s. f.): Arbitragem é a prática de se aproveitar de uma diferença 

de preços entre dois ou mais mercados, criando uma cadeia de negócios que lucra com o 

desequilíbrio entre os preços. É a possibilidade de ganhar com um investimento sem 

qualquer risco. Por exemplo, comprar uma moeda num que está a um preço inferior, 

para vendê-la imediatamente noutro mercado onde o seu preço é superior. Na verdade, 

existe algum risco: o risco que os preços mudem enquanto se realiza a cadeia de 

negócios. As transações têm de ser imediatas, ou o investidor corre o risco que os 

preços se equilibrem entretanto, eliminando a sua possibilidade de lucrar. 

 

Ascending price auction – Leilão de preço ascendente (s. m.): Também chamado leilão 

inglês. Neste tipo de leilão, os participantes competem de maneira aberta uns com os 

outros. Cada licitação subsequente tem de ser mais elevada que a anterior, e ganha 

aquele que oferecer mais quando mais ninguém está disposto a oferecer uma licitação 

maior. 

 

Asset position – 1. Posição dos ativos (s. f.) / 2. Situação patrimonial (s. f.): 1. Uma 

posição é uma referência em geral a um investimento detido, neste caso refere-se ao 

estatuto dos ativos de uma empresa. 2. A saúde financeira de uma empresa.  

 

Asset markets – Mercados de ativos (s. m.): Mercados financeiros onde se 

comercializam ativos. 

 

Auction – Leilão (s. m.): Sistema no qual potenciais compradores colocam licitações 

competitivas em ativos ou serviços. Adequado para bens difíceis de comercializar, 

como equipamento usado ou excedentário, e bens perecíveis. Existem tipos diferentes 

de leilões: leilão de valor comum; leilão de preço único; leilão de preço descendente; 

leilão de preço ascendente; leilão de licitação selada a segundo preço e leilão de valor 

privado. Na maior parte dos casos, os vendedores têm de pagar uma taxa de inscrição ao 

leiloeiro. 

 

Autarky – Autarcia (s. f.): A ideia de que um país deverá ser auto-suficiente e não tomar 

parte no comércio internacional. 

 

Average cost – Custo médio (s. m.): Na economia, o custo médio é igual ao custo total 

dividido pelo número total de bens produzidos (a quantidade de produção, Q). Também 

é igual à soma da média dos custos variáveis (custos variáveis totais divididos por Q) 

mais a média dos custos fixos (custos totais fixos divididos por Q). 

 

Average fixed cost (AFC) – Custo médio fixo (CMF) (s. m.): Na economia, os custos 

médios fixos são os custos fixos (CF) da produção divididos pela quantidade de produto 

produzido. 
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Average price – Preço médio (s. m.): Uma medida representativa de uma extensão de 

preços que é calculada tomando a soma dos valores e dividindo-a pelo número de 

preços a serem examinados. O preço médio reduz a extensão a um valor único, que 

pode então ser comparado a preços de artigos a qualquer altura para determinar se o 

valor é mais elevado ou mais baixo do que seria de esperar. 

 

Average product of labor – Produtividade média do trabalho (s. f.): O output total do 

trabalho dividido pelo número de unidades de mão-de-obra empregues. 

 

Average product of capital – Produtividade média do capital (s. f.): Ver produtividade 

média do trabalho, em cima. É essencialmente o mesmo, mas dividindo o output total 

por todo o capital utilizado para o produzir, não apenas a mão-de-obra. 

 

Average revenue – Receita média (s. f.): O total das receitas da venda de um produto 

dividida pelo número de unidades vendidas. 

 

Balance of payments accounts – Balança de pagamentos (s. f.): A balança de 

pagamentos de um país é o registo de todas as transações entre os residentes do país e o 

resto do mundo num período de tempo particular (habitualmente um ano). Estas 

transações são realizadas por indivíduos, empresas e órgãos do Estado. 

 

Banking system – Sistema bancário (s. m.): A rede estrutural de instituições que 

oferecem serviços financeiros num país. Os membros do sistema bancário e as funções 

que eles desempenham tipicamente incluem (1) bancos comerciais; (2) bancos de 

investimento; e (3) bancos centrais nacionais. 

 

Barriers to entry – Barreiras de entrada (s. f.): Métodos usados pelas empresas impedir a 

entrada no mercado de concorrentes: posse de recursos essenciais, excesso de 

publicidade que os novos concorrentes não podem igualar ou estabelecendo normas de 

contrato demasiado caras, por exemplo. 

 

Base year – Ano base (s. f.): O primeiro de uma série de anos num índice financeiro ou 

económico. São constantemente introduzidos novos anos bases para atualizar a 

informação do índice. 

 

Bidder – Licitador (s. dois géneros): Alguém que licita num leilão. 

 

Bid/ask spread (Bid/offer spread) – Spread de compra/venda (s. m.):  A diferença entre 

o preço mais elevado que um comprador está disposto a pagar (bid) e o preço mais 

baixo que um vendedor está disposto a aceitar (ask) por um produto. 

 

Blackout period – Periodo de restrição (s. m.): Um período de 60 dias durante o qual 

empregados de uma empresa com um plano de reforma ou de investimento não podem 

modificar os seus planos. 

 

Bond – Obrigação (s. f.): Um investimento de dívida no qual um investidor empresta 

dinheiro a uma entidade (empresarial ou estatal) que pede o dinheiro emprestado 

durante um período de tempo definido a uma taxa de juro fixa. A entidade endividada (a 

emissora) emite uma obrigação que afirma que a taxa de juro será paga quando os 

fundos emprestados tiverem de ser devolvidos (data de vencimento). Os juros das 
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obrigações são habitualmente pagos a cada seis meses (semi-anualmente). Ao contrário 

das ações, as caraterísticas das obrigações podem variar bastante, incluindo o seu 

retorno e a sua duração. Algumas podem durar 90 dias (obrigações do tesouro público) 

ou 30 anos (obrigações do Estado). Estes títulos de dívida são habitualmente 

transferíveis. 

 

Boom – Expansão económica (s. f.): Termo inglês que traduz um crescimento súbito 

muito acentuado. Diz-se que houve um “boom” nas acções quando os seus preços 

aumentaram rapidamente para valores muito acima dos anteriores, acompanhados de  

um aumento do volume de transacções. 

 

Bottleneck – Estrangulamento da produção (s. m.): Um ponto de congestão num sistema 

de produção que ocorre quando o trabalho chega a um ponto da linha de produção mais 

depressa do que esse ponto consegue acabá-lo. Por exemplo, uma empresa cujo produto 

tenha elevada procura pode receber mais encomendas do que os seus meios de produção 

conseguem produzir num curto período de tempo. 

 

Brand – Marca (s. f.):  Um nome, termo, sinal, símbolo ou uma combinação deles, que 

serve para identificar os bens e serviços de um vendedor. 

 

Breakeven point of production – Limiar de rendibilidade (s. m.): Ponto crítico em que 

as receitas de uma empresa igualam os seus custos (fixos e variáveis), ou seja, 

representa o ponto a partir do qual a empresa começará a evidenciar lucros. 

 

Broad money – Agregado monetário largo (s. m.): Na economia, o agregado monetário 

largo refere-se à definição mais inclusiva da oferta de dinheiro. Uma vez que o dinheiro 

pode ser cambiado por vários instrumentos financeiros diferentes e colocado em várias 

contas restritas, é difícil para os economistas definir a quantidade de dinheiro na 

economia. Portanto, a oferta de dinheiro é medida de maneiras diferentes. O agregado 

monetário largo é usado para se referir coloquialmente a uma definição alargada da 

oferta do dinheiro. 

 

Brokerage firm – Empresa corretora (s. f.): Uma empresa cuja principal 

responsabilidade é servir de intermediária que apresenta os compradores aos vendedores 

para facilitar uma transação. São compensadas via comissão após a conclusão da 

transação. 

 

Budget constraint – Restrição orçamental (s. f.): Restrição do que pode ser comprado 

devido ao limite de um dado orçamento. 

 

Bundle of goods – Cabaz de bens (s. m.): Bens múltiplos que são vendidos como uma 

só unidade. 

 

Business capital – Capital de negócios (s. m.): Dinheiro investido num negócio. 

 

Business taxes – Impostos de negócios (s. m.): Impostos para a operação de um 

negócio. 
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By-product – Subproduto (s. m.): Produto secundário derivado do processo de fabrico 

de outro produto. Pode ser considerado útil ou comerciável, ou pode ser inútil e 

indesejado. 

 

Capacity utilization – Utilização de capacidades (s. m.): Conceito económico que 

significa a extensão em que uma empresa ou nação utiliza as suas capacidades de 

produção. É, portanto, uma comparação entre a produção que é alcançada atualmente e 

a produção potencial que pode ser alcançada. 

 

Capital – Capital (s. m.): Dinheiro ou ativos físicos usados para produzir um 

rendimento. 

 

Capital account – Conta de capital (s. f.): Conta que mostra o valor líquido de um 

negócio a uma dada altura. 

 

Capital account balance – Balança de capital (s. f.): A compra líquida de ativos 

financeiros num país da parte de compradores externos. Por outras palavras, é a entrada 

líquida de dinheiro dos investidores externos. 

 

Capital consumption allowance – Abatimento para consumo do capital (s. m.): A 

quantidade de dinheiro que um país tem de gastar cada ano para manter o seu nível atual 

de produção económica. O abatimento para consumo do capital é calculado como 

percentagem do PIB. A percentagem do PIB que não é alocada para o abatimento para 

consumo do capital é chamado de produto interno líquido e representa as despesas em 

investimentos. 

 

Capital deepening – Intensificação do capital (s. f.): Quando o capital por trabalhador de 

uma economia está a aumentar. Ao todo, a economia irá expandir-se e a produtividade 

irá aumentar. Esta expansão não é indefinida, devido à lei dos rendimentos 

decrescentes. 

 

Capital expenditure – Despesa de capital (s. f.): Fundos utilizados por uma empresa para 

adquirir ou melhorar os ativos físicos, tais como imóveis ou terrenos, edifícios 

industriais e equipamento. Este tipo de despesa é realizado pelas empresas para manter 

ou aumentar o escopo das suas operações. 

 

Capital flows – Fluxos de capital (s. m.): O movimento de dinheiro para os propósitos 

de investimento, comércio ou produção comercial. 

 

Capital gains – Ganhos de capital (s. m.): Lucros obtidos pela venda de capital, tal como 

ações ou imóveis. Também pode indicar um aumento de valor de um ativo de capital em 

comparação com o seu preço de compra. 

 

Capital goods – Bens capitais (s. m.): Ativos tangíveis que uma organização usa para 

produzir bens e serviços, tais como escritórios, maquinaria e equipamento. Ao contrário 

dos bens de consumo, que são o resultado final deste processo de produção, os bens 

capitais são parte dos fatores de produção, usados para produzir os bens de consumo e 

não para serem em si consumidos. 
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Capital inflow – Entrada de capital (s. f.): O movimento de capital para um mercado ou 

economia. 

 

Capital markets – Mercados de capital (s. m.): mercado onde se negociam instrumentos 

de dívida, investimentos e fundos a longo prazo. 

 

Capital outflow – Saída de capital (s. f.): O movimento de capital para fora de um 

mercado ou economia. 

 

Capital requirements – Requisitos de capital (s. m.): Os requisitos padrão para os bancos 

e outras instituições de depósitos, que determinam a quantidade de liquidez que têm de 

possuir para uma dada quantidade de ativos, escolhidos por agências reguladoras. Estes 

requisitos são postos em prática para garantir que estas instituições não estão a fazer 

investimentos que aumentam o risco de incumprimento e que têm capital necessário 

para suster perdas de operação e ainda assim cobrir os levantamentos. 

 

Capital stock – Capital social (s. m.): As ações ordinárias e preferenciais que uma 

empresa está autorizada a emitir. 

 

Carry trade – Carry trade (s. f.): Aplicação financeira que consiste em obter dinheiro a 

uma taxa de juros em um país e aplicá-lo em outra moeda, onde as taxas de juros são 

maiores. 

 

Cash flows – Fluxos de caixa (s. m.): Um fluxo de receitas ou despesas que muda uma 

conta bancária ao longo do tempo. Entradas de caixa ocorrem geralmente devido a uma 

de três atividades: financiamento, operações ou investimento. Saídas de caixa resultam 

de despesas ou investimentos. 

 

Central bank – Banco central (s. m.): A principal autoridade monetária de um país. 

Emite a moeda nacional, define a política monetária e regula a oferta de crédito, 

nomeadamente por meio do controlo da taxa de juro. 

 

Ceteris paribus – Ceteris paribus (locução adjetival): Frase em latim, significando 

“sendo tudo o resto constante”. Geralmente usada quando se fazem previsões, indicando 

que as previsões só são válidas se os vários fatores em consideração não se alterarem. 

 

Chartered Financial Analyst (CFA) – Analista Financeiro Certificado (n.): Uma 

designação profissional atribuída pelo Instituto CFA que mede a competência e a 

integridade dos analistas financeiros. Os candidatos têm de passar três níveis de exames 

que cobrem áreas tais como contabilidade, economia, ética, gestão monetária e análise 

de títulos. 

 

Chief economist – Economista chefe (s. m.): Responsável pelo desenvolvimento, 

coordenação e produção de análise financeira e económica. É uma posição que existe 

sobretudo em bancos e instituições públicas. 

 

Club convergence – Convergência de grupos (s. f.): Países com condições económicas 

(rendimento per capita e outros fatores facilmente medidos) e trajetórias de crescimento 

semelhantes são agrupados em grupos (clubs) de convergência (ver “Convergência”, em 

baixo). 
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Collusion – Conluio (s. m.): Um acordo não competitivo entre rivais que procura 

perturbar o equilíbrio do mercado. Ao colaborarem uns com os outros, as empresas 

rivais procuram alterar o preço de um bem para lhes ser mais vantajoso. As partes do 

acordo podem decidir limitar a oferta do bem, e / ou concordam em aumentar o seu 

preço para maximizar os lucros. Os grupos também podem entrar em conluio 

partilhando informação privada, beneficiando de informação privilegiada. 

 

Common market – Mercado comum (s. m.): Grupo formado por países numa área 

geográfica para promover comércio livre e movimento livre de mão-de-obra e capital 

entre os seus membros. Os mercados comuns impõem tarifas externas sobre 

importações de países não-membros. 

 

Common value auction – Leilão de valor comum (s. m.): Leilão no qual a informação 

acerca do valor de um objeto à venda está disponível aos licitadores, mas estes possuem 

apenas estimativas do valor do objeto. Todos os participantes sabem o valor que os 

outros participantes dão ao objeto, mas podem não saber o valor que o objeto tem para 

eles próprios. Isto significa que estes leilões podem terminar com “a maldição do 

vencedor”, uma situação no qual o licitador vencedor pagou mais por um objeto do que 

o valor que o objeto tinha para si. 

 

Company – Empresa (s. f.): Uma entidade formada para realizar negócios. Uma 

empresa pode ser organizada de várias formas, para fins de impostos e responsabilidade 

financeira. O tipo de negócio que a empresa efetua geralmente determinará o tipo de 

estrutura que irá adotar. 

 

Comparative advantage – Vantagem comparativa (s. f.): A vantagem de uma empresa, 

indústria ou país que surge da menor necessidade de factores para a produção de uma 

unidade de bem ou serviço (i.e., maior produtividade), quer em termos relativos quer 

absolutos, face a outras empresas, indústrias ou países. 

 

Comparative disadvantage – Desvantagem comparativa (s. f.): Quando um país tem 

vantagem comparativa, diz-se que os outros têm desvantagem comparativa. 

 

Competitiveness – Competitividade (s. f.): Qualidades que conferem a uma empresa ou 

indústria ou país uma posição de mercado superior à dos seus concorrentes. Preços mais 

baixos são discutivelmente apontados como o melhor descritor de um produto 

competitivo que concorre com produtos muito semelhantes. Por sua vez, os preços mais 

baixos têm origem em condições tecnológicas favoráveis e na disponibilidade de 

inputs baratos. Dado que a diferenciação de produtos é generalizada, muitos outros 

factores têm o potencial de dar competitividade ao produto de uma empresa ou de um 

país em relação aos de outros: lealdade a uma marca, publicidade, capacidade de 

adaptação do produto às mudanças de preferências dos compradores, etc. 

 

Competitive firm – Empresa competitiva (s. f.): Uma empresa que não tem controlo 

sobre o mercado. Isto é, não é capaz de alterar o preço do bem que produz, porque 

existem outras empresas no mercado a produzirem produtos semelhantes. 

 

Complement – Bem complementar (s. m.): Um bem ou serviço que é usado em 

conjunção com outro bem ou serviço. Normalmente, o bem complementar tem pouco 
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valor quando consumido por si só, mas, quando combinado com outro bem ou serviço, 

aumenta o valor oferecido. 

 

Compliance – Conformidade (s. f.): As metas de conformidade são objetivos que as 

empresas procuram alcançar para se certificarem que estão a cumprir as leis e 

regulamentações em prática no decorrer dos seus negócios habitais. 

 

Concentration measures – Medidas de concentração (s. f.): Maneiras de medir a 

concentração de mercado, isto é, a função do número total de empresas e as suas 

respetivas quotas da produção total num mercado. 

 

Constant cost industry – Indústria de custo constante (s. f.): Uma industria na qual o 

rácio que compara unidades produzidas ao custo de produção por unidade permanece o 

mesmo, independentemente do volume da industria ou do crescimento da procura. 

 

Consumer choice theory – Teoria da escolha do consumidor (s. f.): Estudo das 

preferências dos consumidores e como elas afetam a curva de procura. 

 

Consumer demand – Procura do consumidor (s. f.): O desejo que os compradores têm 

por um certo bem. 

 

Consumer preferences – Preferências do consumidor (s. f.): As escolhas que os 

consumidores fazem na compra de bens e serviços. 

 

Consumer price índex – Índice do preço no consumidor (s. m.): Uma medida que 

examina a média dos preços de um cabaz de bens e serviços. O IPC é calculado 

pegando nas mudanças de preço para cada artigo e no cabaz de bens e serviços 

predeterminado fazendo a sua média ponderada. Os bens são medidos de acordo com a 

sua importância. As mudanças no IPC são usadas para determinar mudanças de preços 

associados ao custo de vida, calculando o bem-estar social. 

 

Consumer surplus – Excedente do consumidor (s. m.): Uma medida económica da 

satisfação do consumidor, que é calculada analisando a diferença entre o que os 

consumidores estão dispostos a pagar por um bem e serviço relativamente ao seu preço 

de mercado. Um excedente de consumidor ocorre quando o consumidor está disposto a 

pagar mais por um dado produto do que o preço de mercado atual. 

 

Consumption spending – Despesas de consumo (s. f.): A quantidade de dinheiro gasta 

pelas famílias numa economia, medida mensalmente. 

 

Contraction – Contração (s. f.): Uma fase do ciclo económico no qual a economia em 

geral está em declínio. Mais especificamente, a contração ocorre após o ciclo 

económico chegar ao pico, mas antes de chegar à cava. De acordo com a maioria dos 

economistas, uma contração ocorre quando o PIB real de um país desceu durante dois 

ou mais trimestres. 

 

Convergence – Convergência (s. f.): 1) Um movimento no preço de um contrato de 

futuros para o preço de uma mercadoria de dinheiro subjacente. No início, o preço de 

contrato é mais elevado por causa do valor temporal. À medida que um contrato de 

futuros se aproxima da data de expiração, o preço do futuro e preço à vista convergem 
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para se tornarem eventualmente o mesmo preço. 2) A teoria económica que diz que os 

rendimentos per capita do países mais pobres têm uma tendência para crescer a um 

ritmo mais rápido que os países ricos, eventualmente “alcançando-os”. Isto é porque a 

lei da diminuição dos retornos não é tão forte nos países em desenvolvimento e porque 

os países mais pobres podem utilizar os processos de desenvolvimento e as tecnologias 

dos países mais ricos. 

 

Core inflation – Inflação subjacente (s. f.): Uma medida de inflação que exclui certos 

artigos que enfrentam movimentos de preço voláteis. A inflação subjacente elimina 

produtos que têm choques de preço temporários porque estes choques podem divergir 

da tendência geral de inflação e dar uma falsa medida de inflação. 

 

Corporate income taxes – Impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas (s. m.): 

Impostos sobre o rendimento de empresas. 

 

Cost-benefit analysis – Análise custo-beneficio (s. f.): Um método de tomar decisões 

difíceis comparando os custos de uma ação com os seus benefícios. 

 

Cost-push inflation – Inflação pelos custos (s. f.): Um fenómeno no qual os níveis gerais 

do preço sobem (inflação) devido a aumentos no custo dos salários e matérias-primas. 

 

Cost structures – Estruturas de custo (s. f.): Os tipos e proporções relativas de custos 

fixos e variáveis de um negócio. É usado como ferramenta para determinar preços, se 

estiver a usar uma estratégia de preço baseada no custo, assim como destacar áreas nas 

quais os custos podem potencialmente ser reduzidos. 

 

Crawling band – Banda de flutuações (s. f.): Política cambial no qual se permite que a 

taxa flutue numa faixa em redor de um valor central, que é ajustado periodicamente. 

 

Crawling peg – Desvalorização deslizante (s. f.): Política cambial no qual a taxa é fixa. 

O valor da moeda também é ajustado frequentemente devido à inflação. 

 

Credit – Crédito (s. m.): Um contrato no qual um devedor recebe algo de valor agora e 

concorda em pagar ao credor numa data futura, geralmente com juros; o termo também 

se refere à capacidade de empréstimo de um indivíduo ou empresa (a quantidade que é 

segura emprestar ao individuo); o termo também pode referir-se a uma entrada 

contabilística que diminui os ativos ou aumenta os passivos e o capital próprio no saldo 

de uma empresa. Na declaração de rendimento de uma empresa, um débito reduz o 

rendimento líquido e um crédito aumenta o rendimento líquido. 

 

Credit rating – Notação de risco de crédito (s. f.): Avaliação de classificação de pessoas 

ou empresas quanto à sua capacidade de cumprir obrigações financeiras assumidas. 

 

Credit risk – Risco de crédito (s. m.): O risco que um devedor não consiga pagar o 

empréstimo ou cumprir uma obrigação contratual. Geralmente, quanto maior o risco 

maior a potencial recompensa. 

 

Cross-price elasticities – Elasticidades cruzadas em relação aos preços (elasticidade-

preço cruzada) (s. f.): A medida de resposta da procura do produto em questão 

comparado com a mudança no preço de um bem relacionado. Pode ser medida pela 
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variação percentual na quantidade procurada por um bem dividido pela variação 

percentual no preço do bem relacionado. 

 

Currency board – Comité monetário (s. m.): Um regime de taxa de câmbio através do 

qual alguns países tentam defender a sua moeda. Um país que introduz um comité 

monetário compromete-se a converter a sua moeda interna mediante pedido a uma taxa 

de câmbio fixa. Para tornar este compromisso credível, o comité monetário possui 

reservas de moeda externa igual à taxa de câmbio fixa de pelo menos 100% do valor da 

moeda interna que é emitida. Ao contrário de um banco central convencional, que pode 

emitir dinheiro à vontade, um comité monetário só pode emitir dinheiro interno quando 

há suficientes reservas externas para o sustentar. Sob um regime de comité monetário, 

as taxas de juro ajustam-se automaticamente. Se os investidores quiserem mudar da 

moeda interna para uma externa, então a oferta da moeda interna irá automaticamente 

diminuir. Isto fará com que as taxas de juro internas subam, até que se torna novamente 

atrativo investir na moeda interna. 

 

Currency crisis – Crise monetária (s. f.): Desvalorização súbita de uma moeda. Pode 

resultar de défices crónicos na balança de pagamentos ou de especulação no mercado 

sobre a capacidade do Estado de sustentar o valor da sua moeda. As crises monetárias 

tendem a afetar os regimes de taxa de câmbio fixa, não os flutuantes. 

 

Currency dealer – Cambista (s. m.): Alguém cujo trabalho consiste em comprar e 

vender moeda, normalmente numa instituição financeira. 

 

Currency exchange rates – Taxas de câmbio (s. f.): O preço da moeda de um país 

expresso na moeda de outro país. Por outras palavras, a taxa à qual uma moeda pode ser 

convertida noutra. 

 

Currency trade – Comércio de moeda (s. m.): A troca de uma moeda por outra. 

 

Current account balance – Balança corrente (s. f.): A diferença entre as poupanças de 

um país e o seu investimento. A balança corrente é definida pela soma do valor das suas 

importações mais os retornos líquidos de investimentos externos, menos o valor de 

exportações. 

 

Current account deficit – Défice da balança corrente (s. m.): Medida do comércio de um 

país no qual o valor dos bens e serviços que importa excede o valor dos bens e serviços 

que exporta. 

 

Current account surplus – Excedente da balança corrente (s. m.): Medida do comércio 

de um pais no qual o valor dos bens e serviços que exporta excede o valor dos bens e 

serviços que importa. 

 

Customs union – União aduaneira (s. f.): Uma união aduaneira é uma área de livre 

comércio com uma tarifa externa comum, ademais de outras medidas que conformem 

uma política comercial externa comum. Entre um grupo de países ou territórios que 

instituem uma união aduaneira, há a livre circulação de bens (área de livre comércio) e 

uma tarifa aduaneira comum a todos os membros, válida para importações provenientes 

de fora da área. Os países ou territórios que a adotam costumam ter por objetivo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_livre_com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_livre_com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tarifa_externa_comum
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarifa_aduaneira&action=edit&redlink=1
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aumentar a sua eficiência económica e estabelecer laços políticos e culturais mais 

estreitos entre si. A união aduaneira é formada por meio de um acordo comercial. 

 

Deadweight loss – Perda absoluta de bem-estar (s. f.): Os custos para a sociedade 

criados por um mercado ineficaz. A perda absoluta de bem-estar pode ser aplicada a 

qualquer deficiência causada por uma alocação ineficaz dos recursos. Diz-se que os 

preços máximos (controlos de preço e renda), os preços mínimos (salário mínimo e leis 

de pobreza absoluta) e a tributação causam perda absoluta de bem-estar. A perda 

absoluta de bem-estar ocorre quando a procura e a oferta não estão em equilíbrio. No 

caso de escassez artificial, preços de monopólio podem causar perda absoluta de bem-

estar. 

 

Debt – Dívida (s. f.): A quantidade de dinheiro devida a uma parte por outra. Muitas 

empresas e indivíduos pedem dinheiro emprestado para poderem fazer grandes compras 

que não poderiam fazer de outro modo, comprometendo-se a pagar a quantidade 

emprestada a uma data futura, mais os juros. 

 

Decreasing-costs industry – Industria de custos decrescentes (s. f.): Uma industria na 

qual os custos de produção diminuem à medida que mais negócios entram na industria. 

Estas indústrias tendem a depender de recursos ou processos que beneficiam de 

economias de escala, tendo como resultado menor oferta e custos de produção à medida 

que mais empresas entram na indústria. Isto pode ocorrer porque um recurso chave toma 

vantagem das economias de escala ou custo médio decrescente na sua própria produção 

e oferta. A entrada de novas empresas na indústria de televisão por cabo poderá, por 

exemplo, baixar o custo do uso de satélites de comunicação. A entrada de novas 

empresas na indústria do fabrico numa cidade poderá baixar o preço da electricidade. 

 

Deficit – Défice (s. m.): A quantidade pela qual as despesas excedem o rendimento ou 

os custos ultrapassam as receitas. Ao contrário da dívida, que se refere a dinheiro 

devido, o défice refere-se essencialmente à diferença entre entradas e saídas de caixa de 

uma entidade durante um determinado período de tempo. É geralmente prefixado por 

outro termo para se referir a uma situação específica – défice comercial ou défice 

orçamental, por exemplo. O défice é o oposto do excedente e é sinónimo de perda. 

 

Deflator – Deflator (s. m.): Na estatística, um deflator é um valor que permite que a 

informação seja medida ao longo do tempo em termos de um período base, 

normalmente através de um índice de preços do produto interno de um país, para 

distinguir entre as mudanças no valor monetário de um produto nacional bruto que 

advêm de uma alteração dos preços e mudanças que advêm de uma alteração no produto 

físico. É a medida do nível do preço para alguma quantidade. Um deflator é um rácio de 

dois índices do preço no qual os efeitos da inflação são anulados. O deflator do PIB 

calcula-se pela divisão do PIB nominal pelo real. 

 

Deflation – Deflação (s. f.): Situação em que os preços dos bens numa economia estão, 

em média, a cair em vez de aumentar, geralmente causado por uma diminuição na oferta 

de dinheiro. 

 

Demand – Procura (s. f.): A quantidade total de bens e serviços que as pessoas estão 

dispostas e são capazes de comprar a um dado preço. Normalmente, à medida que o 

preço sobe, as pessoas procuram menos bens. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_comercial
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Demand for Money – Procura de moeda (s. f.): A procura de moeda pelos agentes 

económicos representa a quantidade de moeda que estes querem deter, em dinheiro ou 

depósitos bancários, tendo em conta o custo de oportunidade que têm de suportar pela 

sua posse, o qual corresponde ao juro que terão de pagar ou ao juro que terão de 

sacrificar por não possuírem outro tipo de ativo. Desta forma, a procura da moeda 

surgirá como uma função negativa em relação às taxas de juro de mercado, ou seja, 

quanto mais elevadas forem as taxas de juro, menor será a quantidade de moeda que os 

agentes económicos desejam deter. As razões para a procura de moeda podem ser 

agrupadas em dois grandes grupos. 1) Procura de Moeda para Transacções: a principal 

função da moeda é a de servir como meio de troca, ou seja, para efectuar pagamentos de 

bens e serviços, pelo que a procura de moeda para transacções constitui também o 

principal motivo para a procura de moeda pelos agentes económicos. 2) Procura de 

Moeda para Reserva de Valor: os depósitos à ordem e as próprias notas e moedas 

constituem ativos financeiros de elevada liquidez e de baixo risco, podendo ser 

utilizados como reserva de valor para transferência de consumo para o futuro. 

 

Demand-pull inflation – Inflação por via da procura (s. f.): Um termo usado na 

economia Keynesiana para descrever o cenário que ocorre quando os níveis dos preços 

sobem devido a um desequilíbrio na oferta e procura agregada. Quando a procura 

agregada numa economia se sobrepõe grandemente à oferta agregada, os preços sobem. 

Os economistas dizem frequentemente que a inflação por via da procura é o resultado de 

demasiados dólares a perseguirem muitos poucos bens. 

 

Depreciation – Depreciação (s. f.): 1) Um método de alocação do custo de um ativo 

tangível ao longo da sua vida. As empresas depreciam os ativos a longo prazo por 

motivos de contabilidade e de impostos. Para motivos de contabilidade, a depreciação 

indica o quanto o valor de um ativo já foi usado. Para motivos de impostos, as empresas 

podem deduzir o custo de ativos tangíveis que compram como despesas de negócio. 

Contudo, as empresas têm de depreciar estes ativos de acordo com as regras do IRS que 

indicam quando e como estas deduções podem ser realizadas. A depreciação é usada na 

contabilidade para tentar comparar a despesa do ativo ao rendimento que se espera que 

ele produza. Por exemplo, se uma empresa compra uma peça de equipamento que custa 

1 milhão de dólares e prevê que será útil durante dez anos, então será depreciado ao 

longo de dez anos. Em cada ano fiscal, a empresa anotará uma despesa de 100000 

dólares, que será comparada ao dinheiro que o ativo rende à empresa. 2) A queda de 

valor de um ativo devido a condições de mercado desfavoráveis. Também se aplica à 

perda de valor de uma moeda. Num sistema de câmbio, em sentido restrito, a 

depreciação ou desvalorização da taxa fixa de uma moeda é a queda do seu valor 

relativo a outras moedas, decidida pela autoridade monetária do país da moeda, que 

depois estabelece uma nova taxa fixa. Por exemplo, quando mais euros são pagos em 

troca de cada dólar, diz-se que o escudo sofreu uma depreciação. 

 

Descending price auction – Leilão de preço descendente (s. m.): Um tipo de leilão no 

qual o preço começa alto e vai descendo até que alguém esteja disposto a aceitá-lo ou 

até que um preço mínimo pré-determinado seja alcançado. 

 

Developed countries – Países desenvolvidos (s. m.): Países com uma economia 

altamente desenvolvida e com uma avançada infra-estrutura tecnológica. Os países ricos 
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do mundo. Os critérios de medida são o PIB, o rendimento per capita, o nível de 

industrialização, a quantidade de infra-estrutura e as normas gerais de vida. 

 

Developing countries – Países em desenvolvimento (s. m.): Os países pobres do mundo, 

também conhecidos como economias emergentes, em vias de se tornarem países 

desenvolvidos. 

 

Diferential – Diferencial (s. m.): 1. A diferença entre o preço do comprador e do 

vendedor (ver “spread”, mais abaixo); 2. Variação infinitamente pequena de uma 

quantidade variável. 

 

Director of operations – Diretor de operações (s. m.): Executivo de posição elevada, 

responsável pelo funcionamento da empresa. Responde diretamente ao executivo mais 

elevado, geralmente o presidente. 

 

Diseconomies of scale – Deseconomias de escala (s. f.): Um conceito económico que se 

refere a uma situação na qual as economias de escala já não funcionam para uma 

empresa. Em vez de experienciar custos decrescentes com o aumento de produção, as 

empresas vêem um aumento dos custos marginais quando a produção aumenta. 

 

Disinflation – Desinflação (s. f.): Uma queda na taxa de inflação ou um aumento de 

preços menor do que no período anterior. 

 

Dollarization – Dolarização (s. f.): Ocorre quando o dólar americano é usado pelos 

cidadãos de um país em vez da própria moeda. Pode ser uma medida do governo ou 

uma decisão própria dos compradores e dos vendedores. 

 

Downside risk – Risco de descida (s. m.): Uma estimativa do potencial de um título de 

sofrer um declínio de valor se as condições de mercado se alterarem, ou a quantidade de 

perda que pode ser sustida como resultado do declínio. Um risco de descida finito 

contempla a pior possibilidade para um investimento. Alguns investimentos têm uma 

quantidade finita de risco de descida, enquanto outros têm risco infinito. A compra de 

ações, por exemplo, tem uma quantidade de risco finita: o investidor pode perder todo o 

seu investimento. A venda de uma ação, no entanto, levada a cabo por meio de uma 

venda curta (short sale) envolve risco infinito, uma vez que o preço do título pode 

continuar a subir indefinidamente.  

 

Economic growth – Crescimento económico (s. m.): Um aumento na capacidade de uma 

economia de produzir bens e serviços, comparado de um período de tempo para outro. 

O crescimento económico pode ser medido em termos nominais, que incluem a 

inflação, ou em termos reais, que são ajustados para a inflação. 

 

Economic indicator – Indicador económico (s. m.): Uma estatística utilizada para 

avaliar o estado de uma economia, tal como o PIB per capita, a taxa de desemprego e a 

taxa de inflação. Sujeitas a revisões periódicas porque as condições estão sempre a 

alterar-se. 

 

Economic profit – Lucro económico (s. m.): A diferença entre a receita recebida de uma 

venda de um produto e o custo de oportunidade dos inputs usados. 
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Economies of scale – Economias de escala (s. f.): A vantagem de custo que advém com 

um aumento de produção de um produto. As economias de escala ocorrem devido à 

relação inversa entre a quantidade produzida e os custos fixos por unidade. Isto é, 

quanto maior a quantidade de um bem produzido, menor os custos fixos por unidade, 

porque estes custos são partilhados por um maior número de bens. As economias de 

escala podem também reduzir os custos variáveis por unidade devido a eficiências 

operacionais e sinergias. As economias de escala podem ser classificadas em dois tipos: 

Internas, quando ocorrem dentro da empresa; externas, quando advém de fatores 

externos à empresa. 

 

Economic rent – Renda económica (s. f.): 1. Um pagamento excessivo feito a um fator 

de produção acima da quantidade prevista pelo seu dono. A renda económica é a 

diferença positiva entre o pagamento real feito a um fator de produção (tal como 

terreno, mão-de-obra ou capital) ao seu dono e o nível de pagamento previsto pelo dono, 

devido à sua exclusividade ou escassez. A renda económica ocorre devido a 

imperfeições do mercado; não existiria se os mercados fossem perfeitos, uma vez que as 

pressões competitivas forçariam os preços a baixar. 2. Pagamento por aluguer de fatores 

de produção como instalações e equipamento.  

 

Economic union – União económica (s. f.): Uma união económica é um tipo de bloco 

comercial que é composto por um mercado comum e uma união aduaneira. Os países 

participantes têm políticas comuns sobre diferenciação de produtos, livre movimento de 

bens, serviços e fatores de produção e uma política externa comum. Tipicamente 

partilham a mesma moeda. 

 

Economics of regulation – Economia de regulação (s. f.): área da Economia que estuda 

o funcionamento do sistema económico através da regularidade dos preços e 

das quantidades produzidas, oferecidas e procuradas através da interação económica 

entre as respectivas partes do sistema económico: o Estado, as empresas, os credores, 

os trabalhadores, os consumidores e os fornecedores. 

 

Economist – Economista (s. m.): Um especialista que estuda a relação entre os recursos 

de uma sociedade e a sua produção. As sociedades estudadas variam de pequenas 

comunidades a uma nação inteira, ou até a economia global. As opiniões e resultados de 

pesquisa de um economista são usados para ajudar a dar forma a uma grande variedade 

de políticas, incluindo taxas de juro, leis fiscais, programas de emprego, acordos 

comerciais internacionais e estratégias empresariais. 

 

Elasticity – Elasticidade (s. f.): O grau de sensibilidade de uma variável dependente (por 

exemplo, produção ou procura) a mudanças em uma ou mais variáveis que a 

determinam (por exemplo, um input, preço ou rendimento), permanecendo as outras 

constantes. Pode ser positiva ou negativa. Numericamente é dada pela mudança 

percentual na variável dependente dividida pela mudança percentual na variável 

determinante. Por ex., a elasticidade da procura interna de importações em relação à 

taxa de câmbio mede a percentagem de mudança na procura de importações em reacção 

a uma mudança de um por cento na taxa de câmbio. 

 

Emerging market country – País de mercado emergente (s. m.): Um país cuja economia 

se está a tornar mais avançada, evidenciado por alguma liquidez na dívida local e 

mercados de capital próprio e a existência de alguma forma de troca comercial e órgão 
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regulador. Os mercados emergentes geralmente não têm o nível de eficiência de 

mercado e normas estritas de contabilidade e regulação de títulos que os países mais 

desenvolvidos possuem, mas têm tipicamente infra-estrutura financeira, incluindo 

bancos, uma bolsa de valores e uma moeda unida. 

 

Entrepeneur – Empresário (s. m.): Aquele que organiza, dirige e assume o risco por um 

negócio ou empreendimento. 

 

Entreprenurial risk-taking ability – Habilidade empresarial para tomar riscos (s. f.): A 

capacidade para medir os riscos dos empresários. Um empresário procura criar um novo 

negócio para aproveitar uma oportunidade lucrativa, mas tem de saber analisar os riscos 

que esse projeto acarreta. 

 

Equilibrium price – Preço de equilíbrio (s. m.): Preços em que a quantidade da procura é 

igual à quantidade da oferta, de tal forma que não existam nem compradores 

insatisfeitos nem vendedores insatisfeitos. Corresponde ao preço de equilíbrio num 

mercado de concorrência perfeita (não existe nem excesso de oferta nem de procura). 

 

Equity capital – 1. Capital próprio (s. m.); 2. Património líquido (s. m.): 1. O capital de 

uma empresa, após a dedução dos ativos de passivos que não pertencem aos acionistas 

(o ativo líquido). É o património líquido da empresa; 2. É o termo que se utiliza no 

português do Brasil para referenciar o capital próprio, mas também é utilizado em 

português para indicar, simplesmente, os ativos pessoais de uma pessoa ou empresa. 

 

Equity markets – Mercados de ações (s. m.): Mercados nos quais as ações são emitidas 

e transacionadas. Também conhecido como bolsa de valores, é uma das áreas mais 

vitais de uma economia, porque fornece às empresas acesso ao capital e aos investidores 

uma parte de propriedade numa empresa com potencial de realizar ganhos com base no 

seu desempenho futuro. 

 

Escalator clause – Indexação de salários (cláusula de escala móvel) (s. f.): Dispositivo 

contratual que prevê o reajustamento dos valores monetários de um contrato, na 

proporção da diminuição do poder aquisitivo da moeda, para manutenção no tempo dos 

valores reais. 

 

Ex ante – Ex ante (locução adjetival): Um termo que se refere a eventos futuros, tais 

como retornos futuros ou as prospetivas de uma empresa. Usar análise Ex Ante ajuda a 

dar uma ideia dos movimentos futuros dos preços ou o futuro impato de uma política 

recentemente implementada. 

 

Excess demand – Excesso de procura (s. m.): Situação na qual a procura por uma 

mercadoria excede a oferta, o que faz o preço subir. 

 

Excess supply – Excesso de oferta (s. m.): Situação na qual a oferta de uma mercadoria 

excede a procura, o que faz o preço cair. 

 

Expansion – Expansão (s. f.): A fase do ciclo económico em que a economia passa da 

cava para o pico. É um período no qual a atividade económica está em alta e o PIB 

expande-se até chegar ao pico. 
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Expected inflation – Inflação prevista (s. f.): Expetativas do público e de investidores 

sobre a futura taxa de inflação. Estas expetativas podem ou não ser racionais, mas 

podem afetar a maneira como o mercado reage a alterações nas taxas de juro. 

 

Expenditure – Despesa (s. f.): A quantidade de dinheiro que é gasta em algo. 

 

Explicit costs – Custos explícitos (s. m.): Uma despesa de negócio que é facilmente 

identificada e contabilizada. Os custos explícitos representam saídas de caixa claras e 

óbvias de um negócio que reduzem a sua rentabilidade. Isto contrasta com as despesas 

menos tangíveis, como amortização de património de marca, cujos efeitos no valor de 

um negócio não são tão claros. 

 

Export subsidy – Subsídio de exportação (s. m.): Política do governo para encorajar a 

exportação de bens e desencorajar a venda de bens no mercado interno, através de 

pagamentos diretos, empréstimos de baixo custo, alívio fiscal para os exportadores, ou 

publicidade interna financiada pelo governo. 

 

External trade sector – Setor de comércio externo (s. m.): O setor macroeconómico que 

abrange tudo o que é externo ao mercado interno de um país. 

 

Factor endowment – Dotação de fatores (s. f.): A quantidade de terreno, mão-de-obra e 

capital que um país possui e pode explorar para propósitos de fabricação de produtos. 

 

Factor markets – Mercados de fatores (s. m.): Mercados onde os serviços dos fatores de 

produção (mas não os fatores em si) são comprados e vendidos. Há o mercado de mão-

de-obra, o mercado de matérias-primas, mercado de capital e mercado para a gestão de 

recursos empresariais.  

 

Federal funds – Fundos federais (s. m.): (Estados Unidos) Reservas de excesso que os 

bancos comerciais depositam nos Bancos Federais de Reserva. Os fundos federais 

podem então ser emprestados a outros bancos comerciais com reservas insuficientes. 

Estes empréstimos são feitos a uma taxa de juro relativamente baixa, chamada a taxa de 

fundos federais e têm tipicamente uma duração muito curta. Os fundos federais ajudam 

os bancos comerciais a cumprirem as condições de depósito obrigatório diárias.  

 

Final good – Bem final (s. m.): Bens que são o produto do processo de produção, 

destinados ao consumo, em vez de serem usados na produção de outro bem. 

 

Financial account – Balança financeira (s. f.): Uma componente da balança de 

pagamentos de um país que cobre direitos e responsabilidades a não residentes, 

especificamente no que diz respeito a ativos financeiros. Os componentes da balança 

financeira também incluem o investimento direto, o investimento de carteira e ativos de 

reserva. A balança financeira difere da conta de capital porque a conta de capital lida 

com transferências de ativos de capital. 

 

Financial analyst – Analista financeiro (s. dois géneros): Uma pessoa que realiza análise 

financeira para clientes. 

 

Financial Industry Regulator Authority (FINRA) (n.): Sem tradução. Uma corporação 

privada americana que age como organização de auto-regulação (OAR) na bolsa de 
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valores de Nova Iorque. É uma organização que regula as empresas de investimento e 

os mercados de câmbio. 

 

Fire sale – Venda relâmpago (s. f.): Vender bens ou ativos a grande desconto. O termo 

usa-se para se referir a títulos que estão a ser vendidos bem abaixo do seu valor 

intrínseco, tipicamente devido a um mercado em baixa. 

 

Fiscal balance – Equilíbrio fiscal (s. f.): A quantidade de dinheiro que o Estado recebe 

da tributação e dos ativos vendidos, menos as despesas públicas. Quando o equilíbrio 

fiscal é negativo, o governo tem um défice fiscal. Quando o equilíbrio fiscal é positivo, 

o governo tem um excedente fiscal. 

 

Fiscal policy – Política fiscal (s. f.): Decisões que um governo toma sobre como gastar o 

seu dinheiro, como cobrar impostos e quanto pedir emprestado. Através de políticas 

fiscais, os reguladores tentam reduzir a taxa de desemprego, controlar a inflação, 

estabilizar os ciclos económicos e influenciar as taxas de juro. 

 

Fischer effect – Efeito Fischer (s. m.): Uma teoria económica proposta pelo economista 

Irving Fischer que descreve a relação entre inflação e taxas de juro reais e nominais. O 

efeito Fischer afirma que a taxa de juro real é igual à taxa de juro nominal menos a taxa 

de inflação prevista. Portanto, a taxa de juro real cai à medida que a inflação aumenta, a 

menos que as taxas nominais aumentem ao mesmo passo que a inflação. 

 

Fixed asset – Ativo fixo (s. m.): Ativo tangível de longo prazo que uma empresa possui 

e usa no processo de produção e não se prevê que seja consumido ou convertido em 

dinheiro até que passe pelo menos um ano. 

 

Fixed costs – Custos fixos (s. m.): Custos de produção que não se alteram quando a 

quantidade de produto se altera, como o custo de arrendamento de um espaço, por 

exemplo. 

 

Fixed parity – Paridade fixa (s. f.): O valor oficial de uma moeda em relação a outra, 

num sistema de taxas de câmbio onde ambas as moedas são fixas uma à outra. 

 

Foreign exchange markets – Mercados de câmbio (s. m.): Os mercados onde os 

participantes podem comprar, vender e cambiar ou especular sobre moedas. Os 

mercados de câmbio são compostos por bancos, empresas comerciais, bancos centrais e 

empresas de gestão de investimentos. 

 

Foreign exchange reserve – Reservas de câmbio (s. f.): Depósitos em moeda externa 

dos bancos centrais e autoridades monetárias. São ativos dos bancos centrais que são 

mantidos em diferentes moedas, como o dólar americano, o euro ou o iene, e que são 

utilizados no cumprimento dos seus compromissos financeiros, como a emissão de 

moeda, e para garantir as diversas reservas bancárias mantidas num banco central pelo 

Estado ou instituições financeiras. 

 

Foreign trade – Comércio externo (s. m.): A troca de bens, capital e serviços através de 

fronteiras (comércio com outros países). 
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Forward premium – Prémio a prazo (s. m.): O prémio a prazo é a diferença entre a taxa 

de câmbio atual de uma moeda e a taxa que está a ser usada em negócios de câmbio de 

moeda a prazo. Teoricamente, poderá indicar a direção que um mercado espera que a 

taxa de câmbio tome no futuro. Também há uma teoria que diz que o prémio a prazo 

está ligado à diferença entre as taxas de juro dos dois países em questão.  

 

Forward rate – Taxa a prazo (s. f.): Uma taxa aplicável a uma transação financeira que 

tomará lugar no futuro. 

 

Fractional reserve banking – Sistema bancário de reserva fracionária (s. f.): Um sistema 

de banca no qual apenas uma fração dos depósitos bancários são suportados por 

dinheiro à mão e estão disponíveis para levantamento. O propósito é libertar capital, 

deixando-o disponível para empréstimos, com intenção de expandir a economia. 

 

Free trade área – Área de livre comércio (ALC) (s. f.): Um grupo de países que invocam 

pouco, ou nenhum, controlo de preço na forma de tarifas e ou quotas aduaneiras uns 

com os outros. As áreas de livre comércio permitem que as nações que fazem parte do 

acordo se concentrem nas suas vantagens competitivas e que comerciem livremente os 

produtos em cujo fabrico não possuem experiência, aumentando assim a eficiência e 

rendibilidade de cada país. 

 

Full employment – Pleno emprego (s. m.): Condição de uma economia em que todos os 

que desejam emprego têm emprego. 

 

Fund manager – Gestor de fundos (s. m.): Uma pessoa responsável por implementar a 

estratégia de investimento de um fundo e gerir a sua carteira de atividades comerciais. 

 

General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) (n.) – Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio (GATT): Tratado de âmbito internacional implementado para regular o 

comércio internacional e ajudar a recuperação económica após a Segunda Guerra 

Mundial. O objetivo principal do GATT era o de reduzir as barreiras ao comércio 

internacional através da redução de tarifas, quotas e subsídios. O GATT foi assinado em 

1947 e durou até 1994, quando foi substituído pela ONU. 

 

Giffen good – Bem de Giffen (s. m.): Bens cuja procura aumenta com a subida do preço 

e cai com a descida do preço. Um bem de Giffen tem uma curva de procura de declive 

crescente, o que é contrário à lei fundamental da procura que afirma que a procura por 

um produto cai à medida que o preço sobe, resultando numa curva decrescente. Um bem 

de Giffen é tipicamente um bem inferior que não tem substitutos fáceis de obter, e como 

tal o efeito de rendimento sobrepõe-se ao efeito de substituição. Os bens de Giffen são 

bastante raros, ao ponto de que existe algum debate sobre a sua existência. Nomeados 

em honra do economista Robert Giffen. 

 

Good – Bem (s. m.): Material que satisfaz necessidades humanas e fornece utilidade. 

 

Government security – Título da dívida pública (s. m.): Uma obrigação emitida por uma 

autoridade governamental, com promessa de pagamento após o vencimento que é 

suportada pelo próprio Estado. Estes títulos são considerados de baixo risco, uma vez 

que são suportados pelo poder de tributação dos governos. 
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Government spending (G) – Despesa pública (G) (s. f.): O conjunto de dispêndios 

realizados pelo governo para pagar os serviços públicos (despesas correntes) prestados à 

sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital). As despesas 

públicas devem ser autorizadas pelo  Poder legislativo, através do  ato 

administrativo chamado lei de orçamento. 

 

Government stock – Títulos do governo (s. m.): Títulos emitidos por um governo 

nacional. 

 

Gross domestic product (GDP) – Produto interno bruto (PIB) (s. m.): É o valor 

monetário de todos os serviços e bens finais produzidos nas fronteiras de um país 

durante um período de tempo específico, apesar de o PIB ser medido anualmente. Inclui 

todo o consumo privado e público, todos os dispêndios públicos, investimentos e 

exportações menos importações que ocorrem num território definido. A fórmula é PIB = 

C + G + I + NX, no qual “C” é o equivalente do consumo privado, ou despesas do 

consumidor na economia de uma nação, “G” é a soma das despesas públicas, “I” é a 

soma de todas as despesas de negócio no capital e “NX” é o total de exportações 

líquidas da nação, calculado como exportações totais menos as importações totais. O 

PIB é normalmente usado como indicador da saúde económica de um país, e também 

para medir as normas de vida de um país. “Bruto” indica que o valor perdido pelo 

“desgaste” do capital utilizado na produção (i.e., depreciação) não é deduzido do valor 

da produção final. Se fosse deduzido, teríamos uma medida que designamos por 

produto interno líquido ou PIL. Qualquer medida (bruta ou líquida) da produção total 

pode ser medida ou a custo de fatores ou a preços de mercado. A diferença é que valores 

a preços de mercado incluem o valor de impostos indiretos e subsídios, enquanto que 

valores a preços de custo de fatores não o incluem. Note-se que o PIB (ou PIL) 

“potencial” é o valor que a economia consegue produzir num dado período (geralmente 

um ano) se todos os recursos disponíveis forem alocados de forma ideal e plenamente 

utilizados. Em contraste, o PIB (ou PIL) real é o produto realmente produzido num 

período de tempo. É diferente do potencial na medida em que existe uma ineficiência ou 

excesso de capacidade/subemprego. 

 

Gross national product (GNP) – Produto nacional bruto (PNB) (s. m.):  É o valor da 

produção total final de todos e bens e serviços produzidos numa economia (país). É o 

somatório de todos os valores de todos os produtos finais produzidos e, por outras 

palavras, o somatório de todos os rendimentos de factores recebidos. "Nacional" indica 

que é o total do produto interno e externo imputado a residentes do país em questão – 

pode portanto ser obtido através do PIB através do ajustamento para rendimentos 

líquidos de factores do estrangeiro. Como no caso do PIB, o produto nacional pode ser 

medido em bruto ou líquido, a custo de factores ou a preços de mercado. 

 

Gross private domestic investment (I) – Investimento privado interno bruto (I) (s. m.): A 

medida oficial das despesas de investimento empreendidas pelo setor de negócios. 

Procura quantificar a porção de PIB que é comprada pelo setor de negócios e que é 

usado, em teoria pelo menos, para investimento e aquisição de bens de capital. È um 

componente importante do PIB porque fornece um indicador da capacidade produtiva 

futura da economia. O investimento líquido é o investimento bruto menos a 

depreciação. Das quatro categorias para calcular o PIB, é de longe a menos estável. 

Inclui três tipos de investimento: investimento não residencial (despesas das empresas 

em capital, como ferramentas, maquinaria e fábricas); investimento residencial 
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(despesas em estruturas residenciais e equipamento residencial que é possuído por 

senhorios e arrendado a ocupantes); alterações em existências (a variação de existências 

de uma empresa num dado período de tempo. 

 

Gross return – Retorno bruto (s. m.): Os retornos ganhos por uma empresa antes da 

dedução dos custos do negócio (salários, renda, etc.) após o qual passa a ser o retorno 

líquido ou lucro. 

 

Growth accounting – Contabilidade do crescimento (s. f.): Um método através do qual 

um conjunto de técnicas económicas são usadas para determinar qual o(s) fator(es) 

especifico(s) que contribuiu(ram) para o crescimento económico. 

 

Headline inflation – Inflação global (s. f.): O valor de inflação bruta, relatado através do 

Índice de Preço no Consumidor (IPC). O IPC calcula o custo de comprar um cabaz de 

bens como maneira de determinar o nível de inflação na economia. 

 

Hedging – Cobertura (s. f.): Técnica ou estratégia de cobertura de risco, utilizada pelos 

gestores, que visa a protecção de uma determinada posição (actual ou futura) num 

activo (moeda, obrigação, acção, mercadoria), contrato (de futuros ou opções) ou índice 

em relação ao risco de perda do seu valor. 

 

Herfindahl-Hirchsman índex (HHI) – Índice de Herfindahl-Hirchsman (IHH) (s. m.): 

Medida do número de empresas em concorrência, usado para procurar indícios de 

monopólio numa economia. Para o calcular, faz-se o quadrado da quota de mercado de 

cada empresa que compete num mercado, e depois soma-se os números resultantes. 

 

House brand – Marca própria (s. f.): Um nome de marca usado exclusivamente por um 

distribuidor (ou um grupo seleto de distribuidores) para um produto ou linha de 

produtos que são tipicamente vendidos por preços mais baixos que artigos comparáveis 

com nomes de marcas de fabricantes. 

 

Households – 1. Famílias (s. f.); 2. Agregados domésticos privados (s. m.): 1. Grupo de 

pessoas com laços de consanguinidade ou de casamento. 2. Conjunto de pessoas que 

residem no mesmo alojamento e cujas despesas fundamentais ou básicas (alimentação, 

alojamento) são suportadas conjuntamente, independentemente da existência ou não de 

laços de parentesco; ou a pessoa que ocupa integralmente um alojamento ou que, 

partilhando-o com outros, não satisfaz a condição anterior. 

 

Housing sector – Setor imobiliário (s. m.):  Ramo da economia que lida com terreno, 

bem como o desenvolvimento, construção e venda de imóveis. 

 

Human capital – Capital humano (s. m.): Valor capitalizado dos investimentos 

produtivos em pessoas, ou stock de qualificações humanas incorporadas num indivíduo 

ou grupo. Em termos de valor, geralmente é medido pelo valor actual do fluxo de 

qualificações disponíveis no mercado (por exemplo, o valor actual dos rendimentos 

esperados ao longo dum período de tempo). É determinado pela capacidade básica, 

realização educacional, formação e estado de saúde, entre outras coisas. 

 

Hyperinflation – Hiperinflação (s. f.): Situação económica na qual a inflação é 

extremamente rápida e sai fora do controlo. 
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ICT capital – Capital de TIC (s. m.): Capital relativo a tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

Implicit cost – Custo implícito (s. m.): Custo que é representado pela oportunidade 

perdida pelo uso dos recursos de uma empresa, excluindo o dinheiro. Pode-se pensar no 

custo implícito de uma empresa como o custo de oportunidade relacionado com o 

empreendimento de um certo projeto ou decisão, tal como a depreciação de maquinaria 

utilizada num projeto. 

 

Immediate settlement – Liquidação imediata (s. f.): Uma situação na qual a liquidação 

de um negócio ocorre na menor quantidade de tempo possível. 

 

Import competition – Concorrência das importações (s. f.): Refere-se a uma indústria 

que enfrenta concorrência externa, por meio de importações. 

 

Import quota – Quota de importação (s. f.): Tipo de barreira alfandegária não tarifária. 

Carateriza-se como uma restrição à quantidade importada de um determinado produto. 
 

Imputed value – Valor imputado (s. m.): Uma estimativa. O valor de um artigo para o 

qual os valores reais não estão disponíveis. Valores imputados são um valor lógico ou 

implícito para um artigo cujo “verdadeiro” valor ainda não foi determinado. 

 

Income – Rendimento (s. m.): Dinheiro que um individuo ou negócio recebe em troca 

do fornecimento de um bem ou serviço, ou através do investimento de capital. O 

rendimento é consumido para pagar despesas do dia-a-dia. Nos negócios, “rendimento” 

pode referir-se à receita da empresa, após todas as despesas e impostos serem pagos. 

Nesta situação, também é conhecido como “ganhos”. A maioria das formas de 

rendimento está sujeita a impostos. 

 

Income elasticity of demand – Elasticidade da procura em relação ao rendimento (s. f.): 

Uma medida da relação entre a mudança na quantidade procurada de um bem em 

particular e uma mudança no rendimento real. A elasticidade da procura em relação ao 

rendimento é um termo económico que se refere à sensibilidade da quantidade 

procurada para um certo produto em resposta a uma mudança nos rendimentos dos 

consumidores. A fórmula para calcular a elasticidade da procura em relação ao 

rendimento é: percentagem da variação na quantidade procurada / percentagem da 

variação no rendimento. 

 

Increasing cost industry – Indústria de custo crescente (s. f.): Uma indústria cujos custos 

de produção aumentam à medida que o número de empresas nessa indústria sobe. Isto 

acontece porque cada nova empresa aumenta a procura pelos fatores e recursos 

necessários para a produção. As indústrias de custo crescente tendem a requerer bens e 

serviços para a sua produção que são de oferta inelástica. 

 

Incumbent – Incumbente (adj.): Alguém que é responsável por um escritório especifico 

numa empresa ou posição governamental. Esta pessoa tem uma obrigação para com a 

posição que ocupa. Todos os incumbentes de uma organização são listados num 

certificado de incumbência. 
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Independent float – Flutuação independente (s. f.): Habitualmente chamada de taxa de 

câmbio flutuante. Trata-se de um regime de taxa de câmbio no qual o valor da moeda é 

ditado pelas forças do mercado. Em contraste com a taxa de câmbio fixa, a taxa que 

flutua livremente não é rigidamente controlada pelo Estado ou pelo banco central do 

país (mas é controlada até certo ponto). 

 

Índex – Índice (s. m.): Uma medida estatística das mudanças numa economia ou num 

mercado de títulos. No caso de mercados financeiros, um índice é uma carteira 

imaginária de títulos que representam um mercado particular, ou uma porção do mesmo. 

Cada índice tem a sua própria metodologia de cálculo e expressa-se normalmente em 

termos de uma mudança de um valor base. Assim, a mudança percentual é mais 

importante do que o valor numérico. 

 

Indifference curve – Curva de indiferença (s. f.): Uma curva que une combinações 

diferentes de bens e serviços que dariam cada um a mesma quantidade de satisfação 

(Utilidade) ao consumidor. Por outras palavras, o consumidor é indiferente à 

combinação que recebe. 

 

Indirect tax – Imposto indireto (s. m.): Impostos sobre produtos vendidos que são 

coletados por um intermediário. Por exemplo, uma loja que vende um produto. O 

consumidor paga o imposto juntamente com o preço do produto e a loja envia o imposto 

ao Estado. Por outras palavras, são impostos que aumentam o valor do produto, de 

maneira que os consumidores estão já a pagar o imposto ao comprá-lo. 

 

Industry structure – Estrutura de indústria (s. f.): As operações e relações que ocorrem 

num dado setor industrial. 

 

Inelastic – Inelástico (adj.): Um bem cuja procura e a oferta são insensíveis a alterações 

noutra variável, tal como o preço. 

 

Inferior good – Bem inferior (s. m.): Bem cuja procura diminui à medida que os 

consumidores se tornam mais ricos (o nível do rendimento e do PIB real aumenta). Isto 

ocorre quando o bem tem substitutos mais caros cuja procura aumenta à medida que a 

economia da sociedade melhora. Um bem inferior é o oposto de um bem normal, que 

regista um aumento da procura com o aumento do nível de rendimento na economia. 

 

Inflation – Inflação (s. f.): O ritmo ao qual o preço dos bens numa economia está a 

aumentar. 

 

Inflation targeting – Meta para a inflação (s. f.): Uma taxa de inflação anual específica 

que o banco central de um país procura alcançar por meio de política monetária. 

 

Input – Input (Fator de entrada) (s. m.): Os recursos usados num processo de produção 

para produzir o produto (output). 

 

Insider trading – Operações de iniciados (s. f.): Uma prática ilegal na maioria dos 

países. Consiste no fato de uma pessoa com acesso a informação privilegiada se servir 

dessa informação para comprar e vender títulos antes que a informação se torne pública 

e os preços se alterem. 
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Interest – Juro (s. m.): O montante, em percentagem, que alguém pode esperar receber 

em troca de um investimento. Inversamente, pode ser o montante que alguém paga por 

um empréstimo. 

 

Interest rate targeting – Meta para a taxa de juros (s. f.): Uma taxa de juros que o banco 

central procura alcançar por meio de política monetária. 

 

Intermediate good – Bem intermédio (s. m.): Bem ou serviço que é usado na eventual 

produção de um bem final, ou produto terminado. Estes bens são vendidos pelas 

industrias a outras, para o propósito de revenda ou de uso na produção de outros bens. 

 

International monetary fund (IMF) – Fundo monetário internacional (FMI) (n.): 

organização internacional criada conjuntamente com o Banco Mundial na conferência 

de Bretton Woods em 1944, encarregada de monitorar a economia internacional e de 

salvar os países que se encontram com crises de financiamento. 

 

International monetary system – Sistema monetário internacional (s. m.): Conjuntos de 

regras internacionalmente acordadas, que facilitam o comércio internacional, os 

investimentos transfronteiriços e a deslocação de capital entre nações. 

 

International Trade Organization (ITO) – Organização Internacional de Comércio (OIC) 

(n.): Agência das Nações Unidas, concebida em conjunção com o FMI e o Banco 

Mundial, mas nunca implementada, apesar de esforços para tal durante o período de 

1945 a 1948. Teria o propósito de encorajar o comércio entre países eliminando ou 

reduzindo tarifas e outros obstáculos ao comércio, regulando práticas de negócio 

restritivas que impediam o comércio, resolvendo disputas entre Estados membros sobre 

políticas comerciais nocivas, assistir na reconstrução e no desenvolvimento económico 

e regulando acordos de mercadorias internacionais. 

 

International trade – Comércio internacional (s. m.): Troca de bens e serviços através de 

fronteiras internacionais.   

 

Inverse function – Função inversa (s. f.): Função que reverte outras funções, sendo 

essencialmente o seu oposto. 

 

Inventories – Inventário (s. m.) / Existências (s. f.): As matérias-primas, bens em fase de 

processamento ou transporte e bens finais que são considerados a porção dos ativos de 

uma empresa que estão prontos para a venda ou estarão prontos no futuro. As 

existências representam um dos ativos mais importantes que a maioria dos negócios 

possui, porque o volume de negócios das existências representa uma das principais 

fontes de geração de receitas para os acionistas/donos de uma empresa. Possuir uma 

grande quantidade de existências durante uma grande quantidade de tempo não é 

normalmente bom para uma empresa devido aos custos de armazenamento, 

obsolescência e deterioração. Contudo, possuir poucas existências também é mau, 

porque o negócio corre o risco de perder potenciais vendas e quota de mercado. 

 

Investment saving-liquidity preference Money supply (IS-LM) curve – Modelo IS/LM 

(s. m.):  Um instrumento para fins de análise macroeconómica de âmbito didático, cuja 

representação num espaço cartesiano procura ilustrar os pares ordenados de taxa de juro 

nominal e renda, em que temos equilíbrio de curto prazo no mercado de bens e serviços 
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e no mercado da moeda. O modelo económico é uma formalização matemática iniciada 

por John Richard Hicks baseada largamente na teoria de John Maynard Keynes. A sigla 

IS/LM do modelo provém do inglês Investment Saving / Liquidity preference Money 

supply. A extensão do modelo IS/LM para uma economia aberta é conhecida por 

IS/LM/BP ou Modelo Mundell-Fleming. 

 

Investment decision maker – Investidor (s. m.): O individuo (numa empresa ou por 

conta própria) que toma decisões sobre investimentos. 

 

Investment opportunity set – Conjunto de oportunidade de investimento (s. m.): O 

universo de opções de investimento disponíveis a uma empresa ou individuo em 

particular. 

 

Kinked demand curve – Curva de procura quebrada (s. f.): Uma curva de procura com 

dois segmentos distintos que têm elasticidades diferentes e que se juntam para formar 

um ângulo concavo, por assim dizer, uma “quebra” de uma curva que é, em tudo o 

resto, linear. O uso primário da curva de procura quebrada é explicar a rigidez do preço 

num oligopólio. Os dois segmentos são: 1) um segmento relativamente mais elástico 

para os aumentos dos preços e 2) um segmento relativamente menos elástico para a 

diminuição dos preços. As elasticidades relativas destes dois segmentos baseiam-se nas 

decisões tomadas pelas empresas oligopolísticas.  

 

Labor (L) – Mão-de-obra (M) (s. f.): O número de trabalhadores disponíveis e dispostos 

a trabalhar. 

 

Labor force participation rate – Taxa de participação da força de trabalho (s. f.): A 

percentagem de pessoas numa economia com idade de trabalhar (16-64 anos) e que 

estão empregadas ou à procura de emprego. 

 

Labor productivity – Produtividade laboral (s. f.): Uma medida do crescimento 

económico de um país. A produtividade laboral mede a quantidade de bens e serviços 

produzidos por hora de trabalho. Mais especificamente, a produtividade laboral mede a 

quantidade de PIB real produzido por hora de trabalho. O crescimento laboral depende 

de três fatores principais: investimento em capital físico, nova tecnologia e capital 

humano. 

 

Land – Terreno (s. m.): Propriedade ou bem imobiliário, sem incluir edifícios e 

equipamento, que não ocorre naturalmente. Dependendo do título, a posse de terreno 

também poderá dar ao dono o direito a todos os recursos naturais presentes no terreno. 

 

Laspeyres índex – Índice de Laspeyres (s. m.): Índice proposto pelo economista alemão 

Laspeyres para medir as quantidades ou preços atuais em relação com os de um período 

de tempo base selecionado. Um índice de Laspeyres é calculado tomando o rácio do 

custo total da compra de um grupo específico de mercadorias a preços atuais para o 

custo desse mesmo grupo a preços do período base e multiplicando por 100. 

 

Lease – Arrendamento (s. m.): Aluguer de equipamentos, de bens móveis ou imóveis. 

 

Legal services – Serviços jurídicos (s. m.): Serviços que envolvem assuntos jurídicos, 

desempenhados por empresas de advocacia, como representação em tribunal. 
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Lender – Credor (s. m.): Alguém que empresta fundos a outro, com a expetativa que 

esses fundos venham a ser pagos no futuro, mais os juros. Um credor pode ser um 

indivíduo ou grupo público ou privado. 

 

Liability – Dívida (s. f.): As dívidas ou obrigações de uma empresa que ocorrem no 

decorrer das suas operações. São liquidadas ao longo do tempo através da transferência 

de benefícios económicos, incluindo dinheiro, bens e serviços. 

 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – LIBOR (s. f.): Taxa de juro praticada no 

mercado interbancário de Londres e que é, em geral, seguida como valor de referência 

das taxas de juro nos mercados internacionais de capitais. 

 

Liquidity – Liquidez (s. f.): O grau ao qual um ativo ou título pode ser comprado ou 

vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. A liquidez é caraterizada por um 

elevado nível de atividade comercial. Os ativos que podem ser comprados ou vendidos 

com facilidade são conhecidos como ativos líquidos. 

 

Long-term, Long-run – Longo prazo (s. m.): Um período de tempo no qual todos os 

fatores de produção são variáveis. A longo prazo, as empresas podem ajustar todos os 

custos, enquanto que a curto prazo as empresas só são capazes de influenciar os custos 

através de ajustes realizados ao nível de produção. 

 

Long position – Posição longa/de compra (s. f.): Quando um investidor entra numa 

posição longa, significa que comprou algo (títulos ou moeda, por exemplo). Ver “short 

position”, em baixo. 

 

Macroeconomics – Macroeconomia (s. f.): O estudo que os governos e a economia 

internacional dedicam ao funcionamento e desempenho das economias – o que forma o 

produto interno bruto, os preços e o desemprego. 

 

Managed float – Flutuação controlada (s. f.): Um sistema de taxas de câmbio flutuantes, 

com intervenção do banco central para reduzir as flutuações da moeda. 

 

Manufactoring – Fabrico (s. m.): A produção de mercadoria para uso ou venda através 

da utilização de maquinaria, ferramentas e processamento químico e biológico. O termo 

pode-se referir a uma grande variedade de atividade humana, desde trabalho artesanal a 

alta tecnologia, mas é mais frequente que se aplique à produção industrial, na qual as 

matérias-primas são transformadas em bens finais a grande escala.  

 

Manufactoring plant – Fábrica (s. f.): Edifício industrial onde os trabalhadores fabricam 

bens ou supervisionam o funcionamento de máquinas que processam um produto, 

transformando-o noutro. 

 

Marginal – Marginal (adj. dois géneros): A diferença que faz vender uma unidade 

adicional de alguma coisa, em oposição ao custo médio desse produto. Também pode 

significar uma pequena mudança em algo, como o custo total ou receita. 

Marginal cost (MC) – Custo marginal (CM) (s. m.): Aumento do custo total 

resultante da produção adicional de uma unidade. O custo marginal tende a reduzir-se 

até determinado limite de produção, em consequência das economias de escala. Após 
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certo ponto, caso os factores de produção permaneçam fixos, o custo marginal tende a 

aumentar pelo efeito da lei dos rendimentos decrescentes. 

Marginal product of labor / Marginal productivity – Produtividade marginal (s. 

f.): A produção extra que se obtém pela adição de uma unidade extra de um certo input, 

calculado pela divisão da variação de produção pela variação do input em questão. 

Marginal rate of substitution – Taxa marginal de substituição (s. f.): A 

quantidade de um bem que um consumidor está disposto a trocar por outro bem, desde 

que o novo bem seja igualmente satisfatório. É usado na teoria de indiferença para 

analisar o comportamento dos consumidores. A curva marginal de substituição é 

calculada entre dois bens numa curva de indiferença, exibindo uma fronteira de igual 

utilidade para cada combinação de “bem A” e “bem B”. A taxa marginal de substituição 

está sempre a mudar a medida que nos deslocamos ao longo de uma curva, e representa 

matematicamente o declive da curva a esse ponto. 

Marginal revenue – Receita marginal (s. f.): O aumento da receita que resulta da 

venda de uma unidade adicional de produto. A receita marginal é calculada dividindo a 

variação na receita total pela variação na quantidade de produto. O produto marginal 

pode permanecer constante até a um certo nível de produto, mas segue a lei dos retornos 

decrescentes e irá, finalmente, abrandar, à medida que o nível de produção sobe. 

Marginal returns – Retornos marginais (s. m.): O mesmo que produtividade 

marginal. 

 

Mark-to-market – Marcação para o mercado (s. f.): O ato contabilístico de registar o 

preço ou valor de um título, carteira ou conta para que reflita o seu valor de mercado 

atual, em vez do seu valor contabilístico. 

 

Market clearing quantity – Quantidade de compensação do mercado (s. f.): É a 

quantidade de um bem que iguala a sua oferta á procura. 

 

Market demand function – Função de procura do mercado (s. f.): Função que expressa a 

relação entre a procura de mercado por uma mercadoria e os seus vários determinantes. 

A função de procura de mercado para um certo bem a um preço particular é o somatório 

total das procuras de todos os consumidores no mercado.  

 

Market maker – Criador de mercado (s. m.): Uma empresa ou individuo que faz a 

cotação de ambos os preços de compra e venda de um instrumento financeiro ou uma 

mercadoria presente nas existências, esperando conseguir lucro com o spread de 

compra/venda, vendendo a um preço mais elevado do que compra. São chamados de 

criadores de mercado por estarem dispostos a fazer negócio numa base regular e 

continua, mantendo os mercados a funcionar. 

 

Market mecanism – Mecanismo de mercado (s. m.): O processo através do qual um 

mercado resolve um problema pela alocação de recursos, especialmente o de decidir 

preços e quantidades de um bem ou serviço que devem ser produzidas, mas também 

outros problemas. O mecanismo de mercado é uma alternativa a decisões feitas pelo 

Estado. 

 

Market share – Quota de mercado (s. f.): A percentagem de uma indústria ou vendas 

totais do mercado que é ganha por uma empresa em particular durante um certo período 

de tempo. A quota de mercado é calculada pegando nas vendas da empresa ao longo do 

período de tempo e dividindo pelas vendas totais da industria ao longo do mesmo 
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período de tempo. Esta métrica é usada para dar uma ideia geral do tamanho de uma 

empresa comparada com o seu mercado e concorrentes. 

 

Market structure – Estrutura de mercado (s. f.): As caraterísticas interligadas de um 

mercado, tais como o número e força relativa dos compradores e vendedores e o grau de 

colusão entre eles, nível e formas de concorrência, a extensão de diferenciação de 

produtos e a facilidade de entrada e saída no mercado. Os quatro tipos básicos de 

estruturas de mercado são: 1) Concorrência perfeita, no qual existem muitos 

compradores e vendedores, nenhum dos quais é capaz de influenciar os preços; 2) 

Oligopólio, no qual existem vários grandes vendedores que têm algum controlo sobre os 

preços; 3) Monopólio, no qual há apenas um único vendedor com poder considerável 

sobre a oferta e os preços; e 4) Monopsónio, no qual existe um único comprador com 

poder considerável sobre a procura e os preços. 

 

Market value – Valor de mercado (s. m.): O preço cotado atual ao qual os investidores 

compram ou vendem uma ação ou uma obrigação. Também conhecido como “preço de 

mercado”.  

 

Marketing – 1. Comercialização (s. f.); 2. Marketing (s. m.): 1. As atividades de uma 

empresa associada à compra e venda de um produto ou serviço; 2. A promoção de um 

produto. 

 

Mean level – Nível médio (s. m.): A média matemática de um conjunto de dois ou mais 

números. 

 

Medium of exchange – Meio de troca (s. m.): Um instrumento intermediário usado para 

facilitar a venda, compra ou troca de bens entre duas partes. Na economia moderna, o 

meio de troca é a moeda. 

 

Merger – Fusão (s. f.): Quando duas empresas se juntam numa só, o que pode ser por 

fusão ou pela aquisição de uma por parte de outra. 

 

Microeconomics – Microeconomia (s. f.): O estudo das minúcias em economia: o que 

faz as pessoas tomarem certas decisões e como as empresas se tornam lucrativas. 

 

Monetary policy – Política monetária (s. f.): As ações de um banco central, comité da 

moeda ou outro comité regulador que determinam o tamanho e taxa de crescimento da 

oferta de dinheiro, o que por sua vez afeta as taxas de juro. A política monetária é feita 

através de ações tais como aumentar a taxa de juro, ou mudar a quantidade de dinheiro 

que os bancos precisam de manter no cofre (reservas bancárias). 

 

Monetary union – União monetária (s. f.): Quando dois ou mais Estados partilham a 

mesma moeda, sem terem necessariamente qualquer outro tipo de integração. 

 

Money market – Mercado monetário (s. m.): Segmento do mercado financeiro no qual 

os instrumentos financeiros com elevada liquidez e curtos prazos de vencimento são 

negociados. O mercado monetário é usado por participantes como meio de emprestar 

dinheiro a curto prazo, de vários dias a pouco menos de um ano. 
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Money multiplier – Multiplicador bancário (s. m.): O multiplicador bancário ou 

multiplicador dos meios de pagamento, como também é conhecido, é uma variável que 

sintetiza o mecanismo de multiplicação da base monetária pelo processo de criação de 

moeda operado pelos bancos comerciais, ou seja, o multiplicador calcula a quantidade 

máxima de dinheiro até ao qual um depósito inicial pode se expandir a uma dada taxa de 

reserva. Quanto maior for o depósito obrigatório (reservas compulsórias), menor será o 

multiplicador bancário, se tudo o resto permanecer constante (ceteris paribus). 

 

Money neutrality – Neutralidade da moeda (s. f.): Teoria que dita que os fatores 

económicos de produção, as taxas de juros reais e desemprego não são afetados pela 

oferta de dinheiro, ao contrário dos preços. 

 

Money supply – Oferta de moeda (s. f.): Massa monetária em circulação numa 

economia. 

 

Monopoly – Monopólio (s. m.): Quando a produção de um bem ou serviço sem 

substitutos é levada a cabo por uma única empresa num mercado, dando-lhe o poder de 

fixar os preços. 

 

Monopolistic competition – Concorrência monopolística (s. f.): Um tipo de 

concorrência numa industria na qual: 1) todas as empresas produzem produtos 

semelhantes, mas não perfeitamente substituíveis; 2) todas as empresas podem entrar na 

indústria se os lucros forem atraentes; 3) todas as empresas maximizam o lucro; e 4) 

todas as empresas têm algum poder de mercado. 

 

Mundell-Fleming model – Modelo Mundell-Fleming (s. m.): O modelo Mundell-

Fleming, ou modelo IS-LM-BP, desenvolvido por Robert Mundell e pelo 

falecido Marcus Fleming, é uma extensão do modelo IS/LM. Enquanto que o 

tradicional modelo IS/LM lida com uma economia sob autarcia (fechada), o modelo 

Mundell-Fleming descreve uma economia aberta. O modelo Mundell-Fleming retrata a 

relação a curto prazo entre a taxa de juro nominal, a taxa de juro e o produto (ao 

contrário do modelo IS/LM, que se centra na relação entre a taxa de juro e o produto. 

Difere do modelo IS/LM devido à introdução da curva BP (Balança de pagamentos). BP 

é definida pela soma da balança corrente e da conta de capital. O modelo Mundell-

Fleming tem sido usado para defender que uma economia não pode simultaneamente 

manter uma taxa de câmbio fixa, movimento livre de capital e uma política monetária 

de flutuação independente. 

 

National consumer index – Índice nacional do preço no consumidor (s. m.): Índice que 

mede o nível dos preços de bens e serviços de um país em particular. 

 

National income – Rendimento nacional (s. m.): Tudo o que é produzido, ganho ou 

gasto num país. 

 

Net – Líquido (adj.): Valor líquido. Resultado de uma diferença entre um montante 

bruto, ou ilíquido, e um montante descontado (por exemplo, um imposto). 

Net exports (X – M) – Exportações líquidas (X – M) (s. f.): O valor das 

exportações de um país menos o valor das suas importações totais. É usado para 

calcular as despesas totais de um país, ou PIB, uma economia aberta. 
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Net immigration – Imigração líquida (s. f.): A quantidade de imigrantes para um 

país menos o número de emigrantes. 

Net taxes – Impostos líquidos (s. m.): Impostos pagos ao governo, menos 

pagamentos de transferência. 

Net welfare gain – Ganho líquido de bem-estar (s. m.): O bem-estar económico 

que é ganho como resultado de aumentar ou diminuir a produção e consumo de bens ou 

recursos. 

Net welfare loss – Perda líquida de bem-estar (s. f.): O bem-estar económico que 

se perde devido a demasiada, ou insuficiente, produção e consumo de um bem ou 

recurso. 

 

Nominal – Nominal (adj. dois géneros): Na economia, o valor nominal é exprimido em 

termos monetários (em unidades de moeda), em contraste com o valor real (ver abaixo) 

que foi ajustado a partir do valor nominal para remover os efeitos das variações gerais 

dos preços ao longo do tempo. Por exemplo, alterações no valor nominal de um cabaz 

económico ao longo do tempo são devido a uma variação nas quantidades do cabaz ou 

dos seus preços associados, enquanto que variações nos seus efeitos reais refletem 

apenas variações nas quantidades. 

Nominal GDP – PIB nominal (s. m.): Um valor de PIB que não foi ajustado para 

ter em conta a inflação. 

Nominal wages – Salários nominais (s. m.): Salários medidos em dinheiro, em 

vez de poder de compra. 

 

Nonprice competition – Concorrência não baseada nos preços (s. f.): Estratégia de 

marketing na qual uma empresa procura diferenciar os seus produtos ou serviços dos da 

concorrência recorrendo a atributos como design e eficácia. Qualquer vantagem 

competitiva sustentável pode ser usada para a diferenciação. As empresas tipicamente 

recorrem a esta estratégia porque é mais lucrativa do que baixar os preços. 

 

Normal goods – Bens normais (s. m.): Bens cuja procura aumenta quando o rendimento 

médio dos consumidores sobe. 

 

Normal profit – Lucro normal (s. m.): Quando o lucro económico é igual a zero. Isto 

ocorre quando a diferença entre receita total e custo total (custos explícitos e implícitos) 

é igual a zero. O lucro normal é diferente do lucro contabilístico porque o custo de 

oportunidade é tido em conta. 

 

NPV (net present value) – VAL (valor atual líquido) (s. m.): A diferença entre o valor 

atual das entradas de caixa e o valor atual das saídas de caixa. O VAL é usado na 

criação de orçamentos para analisar a rendibilidade de um investimento ou projeto. 

 

Oligopoly – Oligopólio (s. m.): Quando algumas empresas dominam um mercado, por 

vezes trabalhando juntas, formando um cartel ou entrando em conluio acerca dos 

preços. Se competirem, é como uma situação de concorrência perfeita. 

 

Opportunity cost – Custo de oportunidade (s. m.): O custo de uma alternativa que tem 

de ser abandonada para que se possa realizar uma certa ação. Dito de outra forma, os 

benefícios que poderíamos ter recebido se tivéssemos feito outra escolha. Exemplo: um 

investidor só tem dinheiro suficiente para realizar um de dois possíveis investimentos. A 

rentabilidade do investimento que não escolheu é o seu custo de oportunidade. 
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Opportunity sets – Conjuntos de oportunidade (s. m.): Todos os pacotes de consumo 

que alguém pode comprar dado o preço dos bens e o nível de rendimento da pessoa. O 

conjunto de todas as carteiras que podem ser construídas com um dado conjunto de 

ativos, juntamente com o seu risco e retornos previstos. Apresentar o conjunto de 

oportunidades a um investidor pode ajudá-lo a tomar a sua decisão. 

 

Order flow – Fluxo de ordens (s. m.): Ordens agregadas que são demasiado pequenas 

para que um corretor as possa cumprir, por isso são enviadas a um negociante. Os 

negociantes pagam uma pequena soma por ação, em troca do direito de cumprir estas 

ordens e receber uma comissão. 

 

Output – Output (Produção / Produto) (s. m.): O fruto da atividade económica. Aquilo 

que é produzido com os fatores de produção. 

 

Outstanding assets – Ativos em circulação (s. m.): 1) Ativos que permanecem nas mãos 

dos investidores; 2) Ativos que ainda não foram pagos. 

 

Outstanding liabilities – Passivos em circulação (s. m.): Passivo indicado na balança dos 

pagamentos que ainda não foi pago. 

 

Overheated economy – Economia sobreaquecida (s. f.): Quando um período prolongado 

de bom crescimento e atividade económica causa um elevado nível de inflação (devido 

à maior riqueza dos consumidores) e alocações ineficientes de recursos porque os 

produtores produzem em excesso e criam capacidade de produção excessiva numa 

tentativa de capitalizarem nos elevados níveis de riqueza. Estas ineficácias e inflação 

atrasam o crescimento da economia e causam uma recessão.  

 

Overqualified – Sobrequalificada (adj.): Uma pessoa que é educada e qualificada para lá 

dos requisitos para um emprego a que se candidata. Tais empregados podem ter 

intenções de subir nos escalões da empresa, ou aceitam o emprego apenas 

temporariamente, até que um melhor surja. Por isso as empresas tendem a rejeitar mão-

de-obra sobrequalificada.  

 

Owner occupied housing – Residência ocupada pelo(s) dono(s) (s. f.): Propriedades que 

são ocupadas pelas pessoas que possuem a escritura da propriedade. Em contraste com 

os donos ausentes, que não moram nas casas que possuem. 

 

Paasche índex – Índice de Paasche (s. m.): Índice desenvolvido pelo economista alemão 

Hermann Paasche, para medir os níveis de quantidade e preço atuais relativos àqueles 

de um período base. O índice é um rácio que compara o custo de compra total de um 

pacote de mercadorias atuais (mercadorias avaliadas a preços atuais) com o valor dessas 

mesmas mercadorias a preços do período base. Este rácio é multiplicado por 100. 

 

Parity – Paridade (s. f.): No câmbio internacional, a paridade refere-se à taxa de câmbio 

das moedas de dois países que torna o poder de compra de ambas as moedas bastante 

semelhante. Teoricamente, as taxas de câmbio das moedas podem ser definidas a um 

nível de paridade e depois ajustadas para que se mantenha a paridade à medida que as 

condições económicas se alteram. Estes ajustes ocorrem naturalmente se as taxas de 
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câmbio forem de flutuação livre. Se forem fixas, o nível de paridade é mantido pelos 

Estados e pelas instituições governamentais. 

 

Patent – Patente (s. f.): Uma licença do governo que dá a quem a possui os direitos 

exclusivos de um processo, design ou nova invenção durante um período de tempo 

designado. Pedidos de patentes são habitualmente tratados por uma agência do governo. 

 

Pattern of trade – Padrão de comércio (s. m.): As tendências gerais de comércio de uma 

entidade. 

 

Pay-as-you-go rule – “Regime de compensação imediata” (s. m.): Expressão utilizada 

para referenciar um regime de segurança social na qual as pensões dos reformados são 

pagas através dos impostos dos trabalhadores ativos. 

 

Payroll tax – Imposto sobre os salários (s. m.): Imposto que um empregador deduz e/ou 

paga em nome dos seus empregados, baseado no salário desse empregado. Na maioria 

dos países, tanto as autoridades federais como as estatais cobram uma forma de imposto 

sobre os salários, na forma de IRS, por exemplo. Os Estados usam as receitas destes 

impostos para fundar programas como a Segurança Social, os cuidados de saúde, a 

compensação de desemprego e por vezes até para manter e melhorar os transportes. 

 

Peak – Pico (s. m.): 1. O período de maior volume de serviço (peak hour: hora de pico; 

peak day: dia de pico); 2. O ponto entre o final de uma expansão económica e o inicio 

de uma contração num ciclo económico. 

 

Per-unit price – Preço unitário (s. m.): O custo do que se pretende comprar, por cada 

unidade (artigo, litro, kilo, etc). 

 

Per-unit production costs – Custos de produção por unidade (s. m.): O que se gastaria 

para produzir uma unidade de um produto. 

 

Per capita – Per capita (adj.): Um termo latin que significa “por cabeça”, significando 

basicamente, “a média por pessoa”. “Per capita” significa “por pessoa” em observações 

estatísticas. 

 

Percentage change – Variação percentual (s. f.): A extensão à qual uma variável ganha 

ou perde intensidade, magnitude, tamanho ou valor. Calcula-se dividindo a diferença 

entre o valor inicial e o valor final pelo valor inicial e multiplicando por 100. 

 

Perfect competition – Concorrência perfeita (s. f.): O mercado mais competitivo 

possível, no qual nenhuma empresa tem mais poder do que as outras. Geralmente 

hipotético e apenas utilizado para exercícios de economia. 

 

Personal consumption (C) – Consumo pessoal (C) (s. m.): O uso de bens materiais e 

serviços por um consumidor, para satisfazer as suas necessidades. 

 

Personal disposable income – Rendimento pessoal disponível (s. m.): A quantidade de 

dinheiro que as famílias têm para gastar e poupar após pagarem os impostos sobre o 

rendimento. É monitorizado como um dos muitos indicadores económicos usados para 

avaliar o estado da economia. 
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Personal income – Rendimento pessoal (s. m.): A compensação total recebida por um 

individuo. 

 

Personal tax – Imposto pessoal (s. m.): Imposto pago pelo cidadão, baseado no seu 

rendimento. 

 

Physical capital – Capital físico (s. m.): Fatores de produção tangíveis (maquinaria, 

instalações e outro equipamento). 

 

Plant – Instalação (s. m.): Edifício ou grupo de edifícios com o propósito de servirem de 

local de produção (fábrica). 

 

Policy maker – Decisor político (s. m.): Alguém que define as política seguidas por um 

governo ou empresa.  

 

Policy rate – Taxa de juro diretora (s. m.): Taxa de juro à qual cada banco central 

empresta dinheiro aos bancos comerciais. A taxa diretora influência o nível de todas as 

outras taxas de juro na economia, funcionando como instrumento para incentivar ou 

diminuir os empréstimos, para estimular as aplicações com risco, os investimentos das 

empresas e, no fundo, tentar controlar a inflação e a taxa de crescimento económico. Se 

o output estiver a crescer e a inflação a subir rapidamente, é provável que os bancos 

centrais aumentem a taxa diretora, com o objetivo de travarem a economia e reduzirem 

a inflação dos preços. Se a economia estiver parada ou em queda, é provável que os 

bancos centrais reduzam a taxa diretora, com o objetivo de promover o investimento e o 

consequente crescimento da economia. 

 

Portfolio – Carteira (s. f.): Carteira de títulos negociáveis, pertencentes a um indivíduo 

ou instituição. Termo usado para designar a soma dos investimentos, valores e papéis 

comerciais possuídos por um banco ou outra organização de investimento. 

 

Potencial GDP – PIB potencial (s. m.): Uma medida do que poderia ser o PIB do país se 

estivesse a operar em pleno emprego e a utilizar todos os seus recursos. 

 

Price – Preço (s. m.): No estado de equilíbrio, o preço é o que equilibra a procura e a 

oferta. O preço que é cobrado por um bem ou serviço depende dos gostos, do 

rendimento e da elasticidade da procura em relação aos consumidores. Depende também 

da intensidade da concorrência no mercado. 

 

Price ceiling – Preço máximo (s. m.): O preço mais elevado que um vendedor está 

autorizado a cobrar por um produto ou serviço. Os preços máximos são habitualmente 

estabelecidos por lei e asseguram práticas de negócio razoáveis e justas. Os preços 

máximos são habitualmente estabelecidos para despesas essenciais. 

 

Price floor – Preço mínimo (s. m.): Imposição governamental ou de grupos privados, 

através de regulamentações ou impostos, que tem como fim o estabelecimento de uma 

remuneração mínima ao vendedor de uma mercadoria qualquer. Para um preço mínimo 

ser eficaz, ele tem obrigatoriamente de ser maior do que o preço de equilíbrio do 

mercado. 
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Price leader – Líder do preço (s. m.): Empresa poderosa que lidera a indústria. É 

provável que os seus preços sejam imitados pelas outras empresas na mesma indústria. 

 

Price level – Nível do preço (s. m.): A média dos preços atuais ao longo de todo o 

espetro de bens e serviços produzidos na economia. 

 

Pricing strategy – Estratégia de preços (s. f.): Métodos que as empresas usam para 

decidir os preços dos seus bens e serviços. Há várias estratégias de preço, mas a maioria 

das empresas apenas toma em consideração as despesas na criação do produto e 

acrescenta um pouco mais para obter lucro. 

 

Pricing power – Poder de fixação do preço (s. m.): Um termo económico que se refere 

ao efeito que uma mudança no preço do produto de uma empresa tem na quantidade 

procurada desse produto. Se uma empresa não tem grande poder de fixação do preço, 

então um aumento do preço do seu produto irá reduzir a procura por esse produto. 

Geralmente são as empresas com monopólio que tem mais poder de fixação de preços, 

isto é, capazes de aumentar o preço sem que a procura diminua (porque não há 

concorrentes). 

 

Prime rate – Taxa básica de juros (s. f.):  Taxa preferencial de bancos americanos para 

os clientes com menor risco de crédito. Taxa de juros básica, utilizada nas operações 

entre bancos de primeira linha, nos EUA. Esta taxa sofre as naturais influências do 

mercado financeiro, o qual, por seu turno, pode também ser influenciado pelas 

autoridades monetárias. A maioria das operações bancárias conduzidas com bancos de 

segunda linha e com clientes são realizadas, normalmente, a uma sobretaxa (que se pode 

chamar de spread ou diferencial) de juros acima da "prime". 

 

Private corporation – Empresa privada (s. f.): Uma empresa cuja posse é privada e não 

emite ações para venda. 

 

Private value auction – Leilão de valor privado (s. m.): Leilão no qual cada licitador 

sabe o valor que o objeto à venda tem para si, mas o seu valor monetário é informação 

privada. 

 

Product differentiation – Diferenciação do produto (s. f.): Um processo de marketing 

que mostra as diferenças entre produtos. A diferenciação procura tornar um produto 

mais atraente destacando as suas qualidades únicas em comparação com as de produtos 

concorrentes. 

 

Producer price índex (PPI) – Índice do preço no produtor (IPP) (s. m.): Uma família de 

índices que mede a variação média nos preços de venda recebidos por produtores 

internos de bens e serviços ao longo do tempo. Os IPPs medem a mudança dos preços 

da perspetiva do vendedor. 

 

Producer surplus – Excedente do produtor (s. m.): A diferença entre o que um vendedor 

recebe pela oferta de um bem ou serviço e quanto lhe custou. 

 

Product of labor – Produto do trabalho (s. m.): Os resultados materiais do trabalho de 

uma pessoa. 
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Production factor – Fator de produção (s. m.): Os inputs que são utilizados na produção 

de bens e serviços para conseguir lucro económico. Os fatores de produção incluem 

terreno, mão-de-obra, capital e empreendedorismo. 

 

Production function – Função de produção (s. f.): Uma maneira matemática de 

descrever a relação entre a quantidade de inputs utilizados pela empresa e a quantidade 

de produto que produz com eles. Se a quantidade de inputs necessários para produzir 

mais uma unidade de produto for menor do que a quantidade que foi necessária para 

produzir a última unidade de produto, então a empresa goza de retornos à escala 

crescente. Se cada unidade extra de produto requer uma quantidade crescente de inputs 

para ser produzida, a empresa sofre de retornos à escala decrescentes 

 

Profit potencial – Potencial de lucro (s. m.): A capacidade para ganhar mais dinheiro em 

transações futuras. O potencial de lucro é um fator importante em qualquer negócio ou 

plano de investimento. 

 

Profit stream – Fluxo de lucros (s. m.): Métodos através dos quais dinheiro entra numa 

empresa (ex: produzir e vender um certo produto). 

 

Profitability – Rendibilidade (s. f.): O estado em que se obtém lucro ou rendimento. 

 

Property – 1. Bem (s. m.) / 2. Bem imóvel (s. m.): 1. Algo que pertence a uma pessoa ou 

empresa. O bem pode ser tangível ou intangível, mas pertence a uma entidade e portanto 

é considerado um ativo ou passivo atribuível a essa entidade. 2. Terreno imobiliário, 

casa ou edifício. 

 

Publicly traded corporation – Empresa de capital aberto ao público (s. f.): Empresas que 

emitiram títulos através de uma oferta pública inicial, e as suas ações estão á venda em 

pelo menos uma bolsa de valores ou mercado de balcão. Uma empresa pública tem 

vantagens inerentes que as empresas privadas não têm, incluindo a habilidade de vender 

capital social futuro e maior acesso aos mercados de dívidas. No entanto, com estas 

vantagens vem maior escrutínio regulador e menos controlo para os fundadores e donos 

maioritários. 

 

Purchasing power parity (PPP) – Paridade do poder de compra (PPC) (s. f.):  Este 

teorema afirma que o preço de um bem num país será igual ao preço do mesmo bem 

noutro país, sendo os preços expressos em unidades de moeda local e convertidos à taxa 

de câmbio corrente. Se houver tarifas e custos de transporte, então o teorema de PPC é 

modificado para permitir uma diferença de preço entre os dois países que é igual à tarifa 

ou custo de transporte em questão. É uma versão da lei do preço único, que 

intuitivamente afirma que se existir um diferencial de preço (em excesso daquele que é 

justificável pelo custo de transporte ou outros custos de comercialização), seria anulado 

pela concorrência da arbitragem. Note-se que "poder de compra" geralmente diz 

respeito ao rendimento real, que é o rendimento nominal dividido por uma média 

adequadamente ponderada dos preços dos bens em que o rendimento é gasto. Se dois 

países tivessem o mesmo rendimento (nacional) nominal, então a paridade dos seus 

poderes de compra seria conseguida através da paridade dos seus preços. Daí o nome 

atribuído a este teorema que estipula a igualização dos preços. 
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Pure monopoly – Monopólio puro (s. m.): Um mercado no qual uma empresa tem 

controlo sobre todo o mercado para um produto, normalmente devido a barreiras de 

entrada que impossibilitam a entrada de outras empresas nesse negócio. 

 

Quantitative easing – Flexibilização quantitativa (s. f.): Uma política monetária pouco 

convencional na qual um banco central compra títulos da dívida pública ou outros 

títulos do mercado para baixar as taxas de juro e aumentar a oferta de dinheiro. Os 

bancos centrais utilizam este método quando as taxas de juro deixam de funcionar. 

Pretende influenciar a quantidade mais do que o preço do dinheiro numa economia. 

 

Quantity theory of money – Teoria quantitativa da moeda (s. f.): Uma teoria económica 

que propõe uma relação positiva entre mudanças na oferta de dinheiro e o preço a longo 

prazo dos bens. Afirma que aumentar a quantidade de dinheiro na economia conduzirá a 

um igual aumento percentual nos preços dos produtos e serviços. Calculado da seguinte 

forma: M (oferta do dinheiro) × V (velocidade da moeda) = P (nível médio do preço) × 

T (o volume das transações numa economia). 

 

Quota – Quota, Quota aduaneira (s. f.): Uma forma de protecionismo. Um país impõe 

limites ao número de bens que pode ser importado de outro país. Dessa forma, o preço 

do bem importado aumenta, facilitando o comércio para os vendedores internos. 

 

Quote – Cotação (s. f.): O último preço ao qual um título ou mercadoria foi vendido, 

isto é, o último preço ao qual um comprador e um vendedor concordaram como valor 

para transacionar o bem. Conhecido como “o preço cotado” de um ativo. 

 

Quota rent – Renda de quota (s. f.): A renda económica recebida por um detentor do 

direito ou licença para importar sob uma quota. É igual ao preço interno do bem 

importado, sem contar as tarifas, menos o preço mundial, vezes a quantidade de 

importações. 

 

Ratio – Rácio (s. m.): Rácio (ou razão) é uma relação entre dois números do mesmo 

tipo, expressado como “a para b” ou a:b, por vezes é representado  aritmeticamente 

como um quociente dos dois que indica explicitamente quantas vezes o primeiro 

número contém o segundo (não necessariamente um número inteiro). Por outras 

palavras, um rácio representa, por cada quantidade de uma coisa, a quantidade que há de 

outra coisa. As quantidades a serem comparadas num rácio podem ser quantidades 

físicas como a velocidade ou a força, ou números de objetos, ou quantidades de 

substâncias. Um exemplo comum é o rácio de água para cimento, usado para o betão, 

que normalmente é 1:4. Isto significa que o peso do cimento utilizado é quatro vezes o 

peso da água utilizada. Não diz quais são as quantidades totais de cimento e água 

utilizadas, nem indica a quantidade de betão produzido. De maneira equivalente, pode-

se dizer que o rácio de cimento para água é 4:1. Por vezes, os rácios usam três ou mais 

termos. Por vezes cita-se uma mistura de betão como 1:2:4, o rácio de água para areia 

para gravilha. Os rácios podem ser reduzidos pela divisão de cada quantidade pelos 

fatores comuns de todas as quantidades. O rácio de 40:60 pode ser considerado de 

significado equivalente ao rácio de 2:3, em contextos que dizem respeito apenas a 

quantidades relativas. 

 

Raw materials – Matérias-primas (s. f.): Um material ou substância utilizado na 

produção primária ou fabrico de um produto. São frequentemente recursos naturais, 
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como o petróleo, o ferro e a madeira. Antes de serem utilizados no processo de 

produção, são habitualmente transformados para serem usados em diferentes processos. 

 

Real business cycle theory (RBC) – Teoria dos ciclos económicos reais (RBC) (s. f.): 

A teoria dos ciclos reais de negócios (teoria RBC) é uma classe de 

modelos macroeconómicos na qual a maior parte das flutuações no ciclo de negócios 

são atribuídas a choques reais, em vez de nominais. Ao contrário de outras teorias 

dominantes dos ciclos de negócios, a teoria RBC considera recessões e períodos 

de crescimento económico como uma resposta economicamente eficiente para 

mudanças exógenas na economia real. Ou seja, o nível do produto nacional 

necessariamente maximiza a utilidade esperada, e o governo deveria concentrar-se nas 

políticas estruturais de longo prazo, em vez de intervir com políticas 

fiscais e monetárias que visam suavizar flutuações económicas de curto prazo. 

 

Real – Real (adj. dois géneros): Os valores reais são uma medida do poder de compra 

livre de variações de preço que ocorrem ao longo do tempo. O rendimento nominal é 

frequentemente convertido em rendimento real, removendo a parte das variações de 

rendimento que refletem a inflação. De maneira semelhante, para medidas agregadas do 

output, como o produto interno bruto, a quantidade nominal reflete as quantidades de 

produção e os preços desse período, enquanto que as diferenças entre quantidades reais 

em diferentes períodos refletem apenas variações na quantidade. 

Real GDP – PIB real (s. m.): Uma medida ajustada para a inflação que reflete o 

valor de todos os bens e serviços produzidos num dado ano, exprimidos em preços de 

um ano, o ano base. Os valores de anos diferentes exprimem os valores dos cabazes de 

bens produzidos, como se os preços tivessem permanecido constantes durante todos os 

anos (sem inflação), sendo as únicas diferenças devido às diferenças de quantidade. 

Real interest rate – Taxa de juros real (s. f.): Uma taxa de juros da qual os efeitos 

da inflação foram removidos para refletir o verdadeiro custo para o devedor e o 

verdadeiro rendimento para o credor. É calculado subtraindo a inflação à taxa de juros 

nominal. 

Real money balance – Saldo monetário real (s. m.): O verdadeiro valor da 

quantidade de dinheiro na posse de uma pessoa, família ou empresa, ou a quantidade em 

circulação na economia. 

 

Regional trade agreement – Acordo de comércio regional (s. m.): Acordos que removem 

todas as barreiras ao comércio e investimento externo entre as partes. 

 

Regional trading bloc – Bloco de comércio regional (s. m.): Um bloco de países numa 

região geográfica que se protegem a si próprios de importações de não-membros. 

 

Regulators – Reguladores (s. m.): Agências reguladoras são agências públicas que estão 

encarregues de impor leis e regras e supervisionar outras organizações para garantir o 

seu cumprimento. 

 

Regulatory arbitrage – Arbitragem regulamentar (s. f.): Explorar falhas na 

regulamentação para proveito pessoal. 

 

Regulatory burden – Carga regulamentar (s. f.): Leis regulamentadoras que impedem o 

funcionamento correto de um negócio e podem ou não ser desnecessárias. 
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Required rate of return – Taxa de retorno exigida (s. f.): A percentagem anual mínima 

ganha por um investimento que induzirá os indivíduos ou empresas a pôr dinheiro num 

projeto ou título particular. Os investidores usam a taxa de retorno exigida para decidir 

onde vão pôr o seu dinheiro. Eles comparam o retorno de um investimento a todas as 

opções disponíveis, tomando a taxa de retorno livre de risco, a inflação e a liquidez em 

consideração nos seus cálculos. 

 

Reserve requirement – Depósito obrigatório (s. m.): A quantidade de fundos que os 

bancos têm de possuir como reserva para os depósitos dos seus clientes. 

 

Return – Retorno (s. m.): A recompensa do negócio, geralmente os lucros. 

 

Revenue – Receita (s. f.): A quantidade de dinheiro que uma empresa recebeu durante 

um certo período de tempo, incluindo descontos e deduções de mercadoria devolvida. É 

o número usado como base para o cálculo do rendimento líquido. A receita é calculada 

multiplicando o preço dos bens pelo número de unidades vendida. 

 

Ricardian equivalence – Equivalência Ricardiana (s. f.): A ideia controversa, sugerida 

por David Ricardo, que os défices públicos não afetam o nível geral de procura de uma 

economia. Isto é porque os contribuintes sabem que um défice tem de ser pago mais 

tarde, por isso aumentam as suas poupanças em antecipação de um aumento dos 

impostos. Assim, as tentativas do governo para estimular uma economia aumentando a 

despesa pública ou cortando os impostos serão impotentes perante a reação do setor 

privado. 

 

Ricardian model of trade – Modelo de comércio Ricardiano (s. m.): Um modelo criado 

por David Ricardo que procura explicar as diferentes vantagens comparativas entre 

países baseando-se na diferença tecnológica entre esses mesmos países, assumindo que 

todos os outros fatores permanecem constantes. A diferença tecnológica é, 

essencialmente, diferença de ofertas entre os dois países que fazem comércio. 

 

Risk – Risco (s. m.): A probabilidade que um investimento não tenha os frutos 

desejados. 

 

Risk premium – Prémio de risco (s. m.): O retorno extra que os investidores adquirem 

por possuírem um ativo de risco elevado em vez de um de risco menor. Serve de 

incentivo aos investidores para escolherem o ativo de risco. 

 

Search costs – Custos de procura (s. m.):  O tempo, energia e dinheiro gastos por um 

consumidor que está a pesquisar um produto ou serviço para o comprar. Custos de 

procura incluem o custo de oportunidade do tempo e energia gastos na procura – tempo 

e energia que poderiam ter sido dedicados a outras atividades – e talvez o dinheiro gasto 

para viajar a lojas para examinar opções diferentes, a comprar informação de pesquisa 

ou a consultar um especialista para obter conselhos de compra. 

 

Second price sealed-bid auction – Leilões de licitação selada a segundo preço (s. m.): 

Também conhecidos como leilões de Vickrey, são um tipo de leilão no qual os 

licitadores submetem as suas licitações por escrito, sem conhecerem a licitação dos 

outros. A licitação mais elevada ganha, mas o preço que é pago é o da segunda licitação 

mais elevada. 
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Securities – Títulos (s. m.): Contratos financeiros, tais como obrigações, ações ou 

derivativos, que dão a quem os possui parte de um ativo.  

 

Securities market – Mercado de títulos (s. m.): Segmento do mercado financeiro que 

tem como caraterística o investimento em captações públicas, em dinheiro ou bens com 

valor monetário, onde o investidor fornece capital de risco a um empreendimento ou 

projeto. Nestes casos, o investidor não tem poder de controlo direto, mas pode vender a 

sua participação a qualquer momento (no mercado aberto) ou numa data de vencimento 

previamente especificada, se houver um contrato. 

 

Securities and Exchange Comission (SEC) (n.) – Uma agência federal dos Estados 

Unidos, que detém a responsabilidade primária da aplicação das leis de títulos federais e 

a regulação do setor de valores mobiliários, as ações da nação e opções de câmbio e 

outros mercados de valores nos Estados Unidos. Desempenha uma função semelhante à 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa. 

 

Self-regulatory organization (SRO) – Organização de auto-regulação (SRO) (s. f.): Uma 

organização não governamental que tem o poder de criar e pôr em prática normas e 

regulamentações. A prioridade é proteger os investidores através do estabelecimento de 

regras que promovem a ética e a igualdade. 

 

Sell-side – Sell-side (s. m.): Enquanto que o “Buy-side” faz referência aos gestores de 

fundos de investimentos e de pensão, o “Sell-side” representa as corretoras e os bancos 

que têm como foco a intermediação de negócios. Portanto, um analista do “Sell-side” 

trabalha em bancos ou corretoras e avalia empresas para recomendar a compra ou a 

venda de ações para os seus clientes. 

 

Services – Serviços (s. m.): Um serviço é o equivalente intangível de um bem. A 

prestação de serviços é uma atividade onde, em geral, o comprador não obtém 

a posse exclusiva da coisa adquirida. Os benefícios do serviço prestado, caso lhe seja 

atribuído um preço, devem ser evidentes para o comprador, ao ponto de este estar 

disposto a pagar para o obter. 

 

Settlement date – Data de liquidação (s. f.): A data à qual um negócio de títulos 

acordado tem de ser liquidado. Isto é, a data à qual o comprador tem de pagar pelos 

títulos entregues pelo vendedor. 

 

Share – Ação (s. f.): Também conhecidas por títulos de participação no capital. Uma 

unidade de propriedade de uma empresa. As ações conferem ao seu titular o direito a 

um dividendo, assim como o direito de voto nas assembleias da empresa. Há dois tipos 

de ações: ordinárias e preferenciais. As ordinárias normalmente conferem poder de 

receber dividendos e de votar nas assembleias de acionistas. As preferenciais não 

conferem poder de voto, mas têm um rendimento mais elevado que as ordinárias. Os 

donos de ações preferenciais recebem dividendos antes dos donos de ações ordinárias, e 

têm prioridade caso a empresa entre em falência e seja liquidada. 

 

Shareholder – Acionista (s. dois géneros): Qualquer pessoa, empresa ou outra 

instituição que possui pelo menos uma ação de uma empresa. Os acionistas são os 
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donos de uma empresa. Têm o potencial de lucrar se a empresa se sair bem, juntamente 

com o potencial de perder se a empresa se sair mal. 

 

Short position – Posição curta/de venda (s. f.) – Quando o investidor vende algo que não 

possui, diz-se que está numa posição curta. Ele pode lucrar se vender algo que não 

possui (um título ou uma moeda) e se depois o preço desse título diminuir antes que ele 

tenha de cumprir a sua obrigação. É um risco, pois também pode perder se entretanto o 

preço aumentar, ficando o outro comprador a ganhar. 

 

Short-term, short run – Curto prazo (s. m.): Na economia, é o conceito de que, dentro de 

um certo período de tempo, no futuro, pelo menos um input é fixo enquanto os outros 

são variáveis. O curto prazo não é um período de tempo definido, varia consoante os 

contratos da empresa. Por exemplo, uma empresa pode entrar num contrato de 

arrendamento que fixa a quantidade de renda paga ao longo do próximo mês, ano ou 

vários anos. A análise do curto prazo ajuda a empresa a fazer decisões acerca do futuro 

próximo. 

 

Shortfall – Défice (s. m.): A quantidade pela qual uma obrigação financeira excede a 

quantidade de dinheiro disponível. Um “shortfall” pode ser de natureza temporária, 

ocorrendo devido a um conjunto único de circunstâncias, ou pode ser persistente, 

podendo nesse caso ser um indicativo de más práticas de gestão financeira. Seja qual for 

a sua natureza, é uma grande preocupação para a empresa, e é normalmente corrigido o 

mais depressa possível através de empréstimos ou injeções de liquidez. 

 

Shutdown point of production – Limiar de encerramento (s. m.): Um ponto das 

operações no qual o preço e o output resultam em rendimento igual aos custos variáveis 

da empresa. Neste ponto, a empresa é indiferente à continuação das mesmas ou ao 

encerramento temporário. Perderá o mesmo independentemente de qual das duas opções 

tomar: os custos fixos totais. Se o preço de mercado estiver a este ponto, a empresa não 

pode cobrir os seus custos fixos e é preferível encerrar a produção a curto prazo, até que 

os preços voltem a subir. 

 

Single price auction – Leilão de preço único (s. m.): Leilão no qual todos os 

participantes pagam o mesmo preço. Normalmente usado para vender títulos do tesouro. 

 

Skilled worker – Trabalhador qualificado (s. m.): Trabalhador com algum treino, 

habilidade ou conhecimento especial que o torna mais apto para um certo trabalho. 

 

Sovereign credit – Crédito soberano (s. m.): Crédito de um país soberano garantido 

pelos recursos financeiros de um país. É o oposto de dívida soberana. 

 

Sovereign credit risk – Risco de crédito soberano (s. m.): O risco de um governo se 

tornar incapaz ou recusar a pagar as suas dívidas de empréstimos. 

 

Sovereign debt – Dívida soberana (s. f.): Dívida do governo. Termo usado sobretudo 

para designar obrigações emitidas por um governo nacional numa moeda externa, para 

financiar o crescimento contínuo do país, mas o termo também se aplica a qualquer 

dívida assumida ou garantida por um ente soberano (um Estado ou o seu banco central). 

Devido à imunidade soberana, o pagamento da dívida soberana não pode ser forçado 

pelos credores e é, portanto, sujeita a renegociação de prazo, redução da taxa de juro, ou 
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até repúdio. Por isso, empréstimo a governos pode ser bastante arriscado, mas um país 

que não pague a dívida sujeita-se a perder a confiança (notação de crédito) e a ter 

dificuldades em obter um novo empréstimo no futuro. 

 

Spare capacity – Capacidade de reserva (s. f.): Quando uma industria, empresa ou 

fábrica é capaz de produzir mais do que está a ser produzido, tendo em conta os seus 

fatores de produção. 

 

Specific tax – Imposto especifico (s. m.): Um imposto determinado por uma autoridade 

que consiste numa quantidade fixa por quantidade ou peso de produto vendido ou 

serviço prestado. Portanto, é proporcional à quantidade vendida, e não ao preço dos 

bens ou serviços.  

 

Spillover effects – Efeitos colaterais (s. m.): Externalidades da atividade económica que 

afetam os que não estiveram envolvidos. 

 

Spot rate – Taxa á vista (s. f.): O preço cotado para a liquidação imediata de uma 

mercadoria, um título ou uma moeda. A taxa à vista é baseada no valor de um ativo no 

momento da cotação. Este valor é por sua vez baseado no quanto os compradores estão 

dispostos a pagar e o no quanto os vendedores estão dispostos a aceitar, o que depende 

de fatores como o valor de mercado atual e valor de mercado futuro previsto. Como 

resultado, as taxas à vista mudam frequentemente. 

 

Spread – Diferencial (s. m.) / Spread (s. m.): A diferença entre um artigo e outro, por 

exemplo, entre uma taxa de referência utilizada para estabelecer o preço dos 

empréstimos e a taxa a que os fundos são emprestados ao devedor final. Uma taxa de 

referência amplamente utilizada é a LIBOR. Também pode significar a diferença entre o 

preço de compra e de venda de um par de moedas. 

 

Stagflation – Estagflação (s. f.): Situação económica de um país em que a inflação é 

elevada e está aliada a uma estagnação do crescimento económico. 

 

Standardized product – Produto normalizado (s. m.): Um produto ou serviço com 

características uniformes. Produtos normalizados obedecem a especificações técnicas 

semelhantes ou equivalentes. 

 

State enterprises – Empresas do Estado (s. f.): Criadas ou compradas pelo Estado. 

Empresas das quais um Estado detém, parcialmente ou no todo, o capital social. 

 

Steady state – Estado estacionário (s. m.): O estado estacionário está ligado ao ramo 

da Economia que analisa o desenvolvimento económico. O estado estacionário, teoria 

formulada por Robert Solow, é uma situação na Economia em que o investimento 

iguala a depreciação. Nesse estado, aumentos do capital reduzem o consumo. Este 

estado normalmente é alcançado por países que negligenciaram o investimento ao longo 

dos anos e ao atingi-lo, passam a apresentar baixos índices de crescimento do PIB. 

Quando o investimento supera a depreciação, o capital social aumenta, proporcionando 

aumentos de consumo, ou de poupança, que geram novos investimentos. Quando o 

nível de investimentos é baixo, a depreciação supera os investimentos, diminuindo o 

capital social. 
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Stock – 1. Inventário (s. m.) / Existências (s. m.) 2. Ações (s. f.): 1. Os bens ou as 

existências armazenáveis adquiridos ou produzidos pela empresa e que as destinam à 

transformação, à venda ou, ao consumo. 2. Em alguns países (como nos Estados 

Unidos) o termo designa as ações de uma empresa. Também é o termo a utilizar quando 

nos referimos à quantidade de capital. 

 

Stock market – Mercado de ações (s. m.) / bolsa de valores (s. f.): O mercado no qual as 

ações de empresas de capital aberto são emitidas e negociadas, por trocas ou mercados 

de balcão. Também conhecido como mercado de capital social, o mercado de ações é 

um dos componentes mais importantes de uma economia de mercado livre, pois fornece 

às empresas acesso ao capital em troca de posse parcial da empresa para os investidores. 

 

Subsidy – Subsídio (s. m.): Um benefício, normalmente na forma de um pagamento de 

dinheiro ou dedução de impostos, atribuído pelo governo a grupos ou indivíduos. O 

subsídio é normalmente atribuído para remover algum tipo de fardo. 

 

Substitutes – Substitutos (s. m.): Um produto ou serviço que satisfaz a necessidade de 

um consumidor que outro produto ou serviço habitualmente satisfaz. Um substituto 

pode ser perfeito ou imperfeito, se satisfazer completamente ou parcialmente o 

consumidor. 

 

Supply – Oferta (s. f.): Quantidade total de bens ou serviços que se podem comprar a 

um determinado preço. Em conjunto com a procura, constitui a base da economia de 

mercado. 

 

Surplus – Excedente (s. m.): A quantidade de um ativo ou recurso que excede a porção 

que é utilizada. Um excedente é utilizado para descrever muitos ativos excessivos, 

incluindo rendimento, lucros, capital e bens. Um excedente geralmente ocorre num 

orçamento, quando as despesas são menos do que o rendimento, ou em existências, 

quando foram utilizadas menos existências do que as que eram necessárias. 

 

Swap – Swap (s. m.): Uma transacção financeira em que duas partes concordam em 

trocar fluxos de pagamentos ao longo de um período de acordo com uma regra 

predeterminada. Uma "swap" geralmente é utilizada para transformar a exposição 

(risco) de mercado associada a um empréstimo ou obrigação realizados com base numa 

moeda ou taxa de câmbio (termos fixos ou taxa flutuante) para outra. Também há swaps 

de taxas de juros, na qual um empréstimo de taxa fixa é trocado por um de taxa 

flutuante. Geralmente, uma das empresas sai a perder, pois não se pode prever qual o 

investimento que vai dar mais lucro. 
 

Systemic risk – Risco sistémico (s. m.): O risco inerente ao mercado inteiro, ou a um 

segmento de mercado. Risco sistémico, também conhecido como “volatilidade”, “risco 

de mercado” e “risco não diversificável” afeta o mercado em geral, não apenas uma 

ação ou indústria em particular. Este tipo de risco é imprevisível e impossível de evitar 

por completo. Não pode ser mitigado através de diversificação, apenas através de 

cobertura ou usando a estratégia de alocação de ativos correta. 

 

Target – Meta (s. f.): O objetivo de uma política económica. Também pode designar o 

valor de uma variável económica que é considerada ideal, sendo usada como base para 

definir a política. 
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Tariff – Tarifa (s. f.): Emolumentos que um governo impõe aos bens e serviços 

importados do estrangeiro. São usados para restringir o comércio, pois aumentam o 

preço dos bens e serviços importados. 

 

Tax rate – Taxa de imposto (s. f.): A percentagem à qual um individuo ou empresa é 

tributada. Existem vários tipos de impostos, com parâmetros diferentes. 

 

Terms of trade – Termos de troca (s. m.):  A taxa à qual as exportações são trocadas 

pelas importações; é dado pelo rácio entre o índice de preços das exportações (ou o 

valor unitário médio destas) e o índice de preços das importações (ou o seu valor 

unitário médio). Uma melhoria (degradação) dos termos de troca corresponde a um 

aumento (diminuição) deste rácio: um dado volume de exportações permite pagar um 

volume maior (menor) de importações. 

 

Total cost – Custo total (s. m.): O custo económico da produção, composto de custos 

variáveis, que variam de acordo com a quantidade do bem que é produzida e inclui 

inputs tais como mão-de-obra e matérias-primas, mais os custos fixos, que são 

independentes da quantidade produzida e incluem inputs que não podem ser variados a 

curto prazo, como edifícios e maquinaria. O custo total também inclui o custo de 

oportunidade de cada fator de produção como parte dos seus custos fixos ou variáveis. 

 

Total factor productivity – Produtividade total dos factores (s. f.): Uma medida do 

produto de uma industria relativa ao tamanho de todos os seus inputs de fatores 

primários. 

 

Total fixed cost (TFC) – Custo total fixo (CTF) (s. m.): A soma total das despesas que 

permanecem constantes para um negócio, mesmo se a sua produção se alterar. 

 

Total product (TP) – Produto total (PT) (s. m.): A quantidade total de produto produzido 

por uma empresa para uma dada quantidade de inputs. O produto total é a base da 

análise da produção a curto prazo de uma empresa. 

 

Total revenue – Receita total (s. f.): A totalidade das receitas que uma empresa obtém 

da venda de uma dada quantidade de um produto. É calculada multiplicando o preço do 

produto da empresa pela quantidade vendida. 

 

Total surplus – Excedente total (s. m.): A soma do excedente do consumidor, do 

produtor e do Estado. É sobretudo usado nas economias de segurança social, para 

determinar a eficácia de uma política. 

 

Total variable cost (TVC) – Custo total variável (CTV) (s. m.): A despesa total associada 

à produção de um bem ou ao fornecimento de um serviço que muda em direta 

proporção à quantidade produzida ou fornecida. O custo total variável da produção de 

um artigo tipicamente incluirá o custo da mão-de-obra e matérias-primas utilizadas. 

 

Trade barriers – Barreiras ao comércio (s. f.): Restrições ao comércio internacional 

impostas pelo governo. Podem tomar muitas formas, incluindo tarifas, subsídios e 

quotas aduaneiras. A intenção é a imposição de um custo adicional que aumenta o preço 
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dos bens importados, habitualmente com intenção de proteger o comércio interno do 

país. 

 

Trade deficit – Défice comercial (s. m.): Uma medida económica de uma balança 

comercial negativa, na qual as importações de um país excedem as suas exportações. 

Um défice comercial representa uma saída de moeda interna para mercados externos. 

 

Trade diversions – Desvios de comércio (s. m.): Termo económico relacionado com o 

comércio internacional. Denota comércio que é desviado de um exportador mais 

eficiente para um menos eficiente pela formação de um acordo de comércio livre ou 

uma união aduaneira. 

 

Trade surplus – Excedente comercial (s. m.): Uma medida económica de uma balança 

comercial positiva, na qual as exportações de um país excedem as suas importações. 

Um excedente comercial representa uma entrada líquida de moeda interna de mercados 

externos, e é o oposto de um défice comercial, que representa uma saída líquida. 

 

Transfer payments – Pagamentos de transferência (s. m.): Pagamentos realizados sem 

que um bem ou um serviço seja recebido em troca. É o caso de despesas públicas como 

as pensões. 

 

Treasury notes – Obrigações do tesouro de longo prazo (s. f.): Um título de dívida do 

governo com uma taxa de juro fixa e uma data de vencimento entre um a dez anos. As 

obrigações do tesouro podem ser compradas diretamente ao governo, ou através de um 

banco. As obrigações do tesouro são consideradas investimentos de baixo risco, porque 

são garantidos pela fé e crédito do governo, o que inclui a autoridade do governo de 

aumentar os impostos para cobrir as suas obrigações. Devido ao seu baixo risco, têm 

baixo retorno, comparados com outros investimentos. 

 

Treasury yields – Rendimentos do tesouro público (s. m.): O retorno do investimento, 

exprimido como percentagem, nas obrigações do tesouro.  

 

Triangular arbitrage – Arbitragem triangular (s. f.): O negócio de converter uma moeda 

para outra, convertendo-a novamente para uma terceira e finalmente convertendo-a de 

volta à moeda original num curto espaço de tempo. Esta oportunidade de obter lucro 

sem risco ocorre quando as taxas de câmbio não se equivalem inteiramente. 

Oportunidades de arbitragem triangular não ocorrem com frequência, e quando ocorrem 

só duram uns poucos segundos. Negociantes que se aproveitam deste tipo de 

oportunidade de arbitragem normalmente têm computadores e/ou programas avançados 

para automatizarem o processo. 

 

Trough – Cava (s. f.): O ponto de transição entre recessão e recuperação económica. 

 

Turnover – 1. Rendimento (s. m.). 2. Rotação (s. f.) / movimentação (s. f.) / circulação 

(s. f.) / giro (s. m.): 1. O valor das vendas. 2. O número de vezes que os valores e 

recursos de uma empresa, como stocks, matérias-primas, pessoal etc., são substituídos 

num dado período, geralmente um ano; a taxa dessa substituição. 

 

Undercutting – Subcotação (s. f.): Ato de vender a um preço inferior do que o de 

mercado ou de um concorrente. 



 44 

 

Underemployment – Subemprego (s. m.): Uma medida de emprego e utilização de mão-

de-obra na economia que analisa a eficiência do uso da mão-de-obra em termos de 

habilidades, experiência e disponibilidade para trabalhar. Mão-de-obra que cai sob a 

classificação de subemprego inclui os trabalhadores que são altamente qualificados, mas 

a trabalharem em empregos de baixo salário, trabalhadores que são altamente 

qualificados mas que trabalham em empregos de baixa qualificação e trabalhadores 

temporários que querem trabalhar a tempo inteiro. Isto é diferente do desemprego, 

porque o indivíduo está a trabalhar, mas não está a trabalhar no máximo da sua 

capacidade. 

 

Undistributed corporate profits – Lucros empresariais não distribuídos (s. m.): Lucros 

de empresa que não são pagos como imposto nem pagos a acionistas como dividendos. 

 

Unexpected inflation – Inflação inesperada (s. f.): Uma situação na qual a inflação é 

mais elevada do que os economistas e os reguladores previram. 

 

Unit of account – Unidade de conta (s. f.): A unidade monetária padrão para a medida 

do valor/custo dos bens, serviços ou ativos. 

 

Utility – Utilidade (s. f.): Termo económico que designa uma escala de utilidade 

(satisfação) pessoal de um bem ou serviço para uma certa pessoa. 

 

Utility analysis – Análise da utilidade (s. f.): 1. Um método quantitativo que estima o 

valor dos benefícios gerados por uma intervenção baseando-se no melhoramento que 

produz para a produtividade dos trabalhadores. A análise da utilidade fornece 

informação aos gestores que podem usar para avaliar o impato financeiro de uma 

intervenção; 2. Subconjunto da teoria da procura do consumidor que analisa o 

comportamento do consumidor e a procura do mercado através do estudo da utilidade 

total e marginal e do principio chave da lei da utilidade marginal decrescente. 

 

Utility theory – Teoria da utilidade (s. f.): Conceito económico que diz que, apesar de 

ser impossível calcular a utilidade derivada de um bem ou serviço, é normalmente 

possível classificar as alternativas na sua ordem de preferência pelo consumidor. Uma 

vez que esta escolha é constrangida pelo preço e pelo rendimento do consumidor, o 

consumidor racional não gastará dinheiro num bem ou serviço a menos que a sua 

utilidade marginal seja pelo menos igual, ou maior, do que a de outro bem ou serviço. 

Portanto, o preço de um bem ou serviço está relacionado com a sua utilidade marginal. 

 

Value – Valor (s. m.): O valor monetário ou material de um ativo, bem ou serviço. Na 

economia, o valor descreve o mérito dos benefícios da posse de algo. Tais benefícios 

incluem utilidade, a satisfação de consumo, ou poder, a habilidade que um bem ou 

serviço têm de serem trocados por outros bens, serviços ou dinheiro. 

 

Value-of-final-output method – Método do valor-do-output-final (s. m.): Método de 

calcular o PIB somando a quantidade gasta em bens e serviços produzidos durante o 

período em questão. O PIB calculado por este método é o PIB nominal. 
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Veblen good – Bem de Veblen (s. m.): Um bem cuja procura aumenta à medida que o 

preço aumenta, devido à sua natureza exclusiva e ao seu apelo como símbolo de 

estatuto. O termo recebeu o nome do economista americano Thorstein Veblen. 

 

Velocity of money – Velocidade da moeda (s. f.): A velocidade com que o dinheiro 

circula na economia, isto é, o número de vezes em que muda de mãos num determinado 

período. 

 

Volatile item – Artigo volátil (s. m.): Refere-se a um título de elevada volatilidade, isto 

é, cujos preços são altamente instáveis e incertos. Tais títulos são, portanto, de elevado 

risco. 

 

Wage rate – Nível de salários (s. m.): Taxa de pagamento da mão-de-obra, baseado na 

produção de unidades ou por período de tempo de trabalho. 

 

Welfare – Bem-estar social (s. m.): O bem-estar económico de indivíduos numa 

sociedade. 

 

Welfare state – Estado de segurança social (s. m.): O conceito de intervenção pública no 

qual o Estado joga um papel na proteção e promoção do bem económico e social dos 

seus cidadãos. Um estado de segurança social baseia-se em princípios de igualdade de 

oportunidade, distribuição equitativa da riqueza e responsabilidade pública para aqueles 

que não conseguem, sozinhos, obter as provisões de uma boa vida. Sob este sistema, o 

bem-estar social dos cidadãos é responsabilidade do Estado. 

 

Yield – Lucro de um título (s. m.): O retorno de um investimento. Refere-se aos juros 

ou dividendos recebidos de um título e é normalmente expresso anualmente na forma de 

percentagem, baseado nos custos do investimento, o seu valor de mercado atual ou o 

seu valor de face. 

 


