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Introdução

A presente obra é uma compilação de temas relacionados 
com as temáticas de Gestão.

Trata-se da criação de um dicionário/glossário que possa 
servir de apoio aos alunos que frequentam disciplinas de 
licenciatura e mestrado que versem estas temáticas.

Alguns termos aparecem no original, ou seja, em inglês, dado 
ter-se optado por não se traduzir, por serem mais comuns. 
No caso da tradução, poder-se-ia correr o risco de gerar 
confusão.

No final, apresenta-se a lista das abreviaturas e siglas 
constantes, assim como as fontes e bibliografia que serviram 
de base à realização desta obra.

Não temos quaisquer dúvidas quanto a algumas imprecisões, 
omissões e lacunas que esta obra possa apresentar. Por este 
facto, agradecemos, antecipadamente, a disponibilidade de 
todos aqueles que tiverem a bondade de nos fazer chegar as 
críticas e sugestões, de forma a podermos corrigir e ampliar 
esta obra.  
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A
A desconto 
(at discount)

Pode-se encarar esta situação quer no mercado 
cambial quer no mercado de futuros:
•mercado cambial: quando uma divisa apresenta 

um valor mais baixo (está mais barata) no mer-
cado a prazo do que no mercado à vista para 
entrega imediata;

•mercado de futuros: quando o preço de um ati-
vo subjacente é mais baixo no mercado de futu-
ros do que no mercado à vista neste caso, temos 
uma situação de mercado invertida.

A prémio 
(at premium)

Pode-se encarar esta situação quer no mercado 
cambial quer no mercado de futuros:
•mercado cambial: quando uma divisa apresenta 

um valor mais elevado (está mais cara) no mer-
cado a prazo do que no mercado à vista para 
entrega imediata.

•mercado de futuros: quando o preço de um ati-
vo subjacente é mais alto no mercado de fu-
turos do que no mercado à vista, neste caso, 
temos uma situação de mercado normal.

Abaixo do par Contratação dum valor de emissão inferior ao seu 
valor nominal, ou transacção abaixo do preço de 
emissão, preço inferior a 100% do valor nominal.

Abandono 
(opção)

A decisão do possuidor de uma opção em não 
exercer o seu direito implícito na opção.

ABC (sistema) Baseia-se no facto de que uma pequena parte dos 
itens em armazém corresponder à maior parte do 
dispêndio em inventários. 
Pretende-se dedicar maior atenção ao controlo 
dos itens com maior custo de utilização, dividin-
do os itens em classes (A B C) em função do in-
vestimento decrescente em gestão de inventários.

Abertura 
da economia

Normalmente medida pelo “grau de abertura” 
[(exportações + importações) / PIB * 100], permite 
quantificar e comparar a inserção da economia 
dum país na economia mundial.

Abertura 
de crédito em 
conta corrente

É a operação pela qual o banco se compromete a 
fornecer fundos ao seu cliente (creditado), à medida 
das suas necessidades, até certo montante e durante 
um período determinado, obrigando-se este último 
a devolver as somas devidas na(s) data(s) fixadas.
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Abertura de uma 
posição (futuro)

Diz-se que se abre uma posição quando qualquer 
das partes assume uma posição num contrato de 
futuro, quer comprando um contrato (diz-se ficar 
longo) quer vendendo-o (diz-se ficar curto).

Abordagem pelo 
custo corrente

São, em geral, os métodos que usam o custo de 
reposição como a base primária de mensuração. 
Se, porém, o custo de reposição for mais alto do 
que quer o valor realizável líquido quer o valor 
presente, o mais alto do valor realizável líquido 
e do valor presente é geralmente usado como a 
base de mensuração.

Abordagem pelo 
poder geral de 
compra

É a reexpressão (monetária) de alguns ou de todos 
os itens das demonstrações financeiras devido a 
alterações no nível geral de preços.

Ação conjuntural Medidas de caráter ocasional e de curta duração 
com o fim de manter ou recuperar um determina-
do nível de atividade económica à escala geral ou 
para um setor concreto.

Accountability Refere-se à obrigação de os indivíduos e as orga-
nizações prestarem periodicamente contas do seu 
desempenho perante um organismo que tem o 
poder de o modificar, nomeadamente, através da 
utilização de esquemas de sanção ou de recom-
pensa. A accountability é de particular importân-
cia em situações em que os recursos são escassos.

Aceitante 
de preço 
(price taker)

Uma empresa que, sendo apenas uma de vários 
produtores de um bem, não tem poder para fixar 
o preço a que o produto é vendido. Uma empresa 
num mercado de concorrência perfeita é o exem-
plo clássico do price taker. Tem de vender ao pre-
ço que prevalece no mercado: se colocar um pre-
ço mais elevado do que os seus concorrentes pelo 
mesmo produto, nenhum comprador vai dirigir-se 
a ela; se tentar vender a um preço mais baixo, so-
frerá um prejuízo e será inviável no longo prazo.

Aceite bancário O aceite bancário é um pedido escrito ao banco 
para pagamento de um valor, em data futura. Nos 
EUA designa-se por IOU – “I OWE YOU”.
Algumas das principais características dos aceites 
bancários são as seguintes:
•é transacionado a desconto;
•tem a duração de um a seis meses;
•os dealers de mercado monetário normalmente 

garantem um mercado secundário, facilitando a 
sua transação, se necessário numa data futura.
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Acima do par Contratação dum valor de emissão superior ao 
seu valor nominal, ou transacção acima do pre-
ço de emissão, preço superior a 100% do valor 
nominal.

Acionista É o titular de uma ou mais ações da empresa. 
A sua titularidade pode conferir-lhe o direito de 
votar, de cobrar dividendos, de participar na li-
quidação da empresa e de subscrever um núme-
ro de ações novas proporcional às que detém no 
capital.

Ações com 
dividendo 
residual

As que recebem dividendo quando este excede 
determinada percentagem.

Ações ordinárias As ações ordinárias são o tipo mais comum de 
ações representativas do capital das sociedades. 
Os acionistas ordinários são os proprietários de 
uma empresa, recebendo dividendos cujos mon-
tantes dependerão da sua rendibilidade, da fase 
do ciclo de vida em que a empresa se encontre e, 
ainda, de outros fatores. 
Estas ações não conferem aos seus detentores di-
reitos especiais para além dos consagrados na lei 
e encontram-se subordinados a todas as outras 
classes de instrumentos de capital próprio.

Ações 
preferenciais

As ações preferenciais são um instrumento híbri-
do, entre capital próprio e dívida financeira. Apre-
sentam características especiais. A sua forma de 
remuneração é o dividendo. As ações preferen-
ciais diferem das ordinárias nos seguintes aspetos:
•as ações preferenciais não atribuem ao investi-

dor o direito de voto;
•não conferem, normalmente, aos seus detento-

res o direito de subscrição quando ocorre uma 
nova emissão de ações preferenciais.

•têm prioridade sobre as acções ordinárias na 
distribuição de dividendos, pagando um divi-
dendo mínimo de 5% do seu valor nominal. 
Não podem ser pagos dividendos às acções 
ordinárias antes do pagamento dos dividendos 
das acções preferenciais.

Ações 
preferenciais 
convertíveis

Ações preferenciais que se convertem em ações 
ordinárias, numa data especificada.
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Ações próprias Uma ação própria é uma ação da empresa deti-
da por ela mesma. O Código das Sociedades Co-
merciais que regula o funcionamento das empre-
sas em Portugal permite a aquisição e venda de 
ações próprias, embora estabeleça diversas regras 
que têm que ser seguidas, nomeadamente quan-
to à percentagem de capital que pode ser detida 
e quanto às contrapartidas dadas na aquisição.

Acontecimento 
de divulgação 
inicial (de 
uma unidade 
operacional em 
descontinuação)

É a ocorrência de uma das seguintes situações, 
seja qual for a primeira:
a) A empresa celebrou um acordo de venda vin-

culativo para substancialmente todos os ativos 
atribuíveis a unidade operacional em descon-
tinuação; ou

b) O conselho de administração tenha não só (i) 
aprovado um plano formal e pormenorizado 
para a descontinuação, mas também (ii) feito o 
anúncio do mesmo.

Acontecimento 
que cria 
obrigações

É um acontecimento que cria uma obrigação le-
gal ou construtiva que resulta de a empresa não 
ter outra alternativa realista senão liquidar essa 
obrigação.

Acontecimentos 
após a data 
de balanço

São os acontecimentos, quer favoráveis quer des-
favoráveis, que ocorram entre a data de balanço 
e a data em que as demonstrações financeiras se-
jam autorizadas para emissão. Dois tipos de acon-
tecimentos podem ser identificados:
a) Os que proporcionam evidência de condições 

que existiam à data de balanço (acontecimentos 
após a data de balanço que dão lugar a ajusta-
mentos); e

b) Os que são indicativos de condições que sur-
giram após a data de balanço (acontecimentos 
após a data de balanço que não dão lugar a 
ajustamentos).

Acordo de 
Basileia I

Em 1988, foi criado o acordo de Basileia I – de-
signado por Basileia I – para o cálculo do capital 
regulamentar.
Basileia I estabeleceu mínimos de solvabilidade 
para o sistema bancário internacional, contribuin-
do assim para reforçar a solidez e a estabilidade 
do mesmo e para diminuir as suas fontes de de-
sequilíbrio competitivo. Os  rácios de solvabilida-
de daqui decorrentes, obtidos a partir da divisão
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Acordo de 
Basileia I

entre fundos próprios e ativos de risco, passaram 
a contemplar no numerador do rácio o valor do 
capital regulamentar, enquanto no denominador 
foram fixados os ponderadores de risco para as 
diferentes categorias de exposição. 
Em 1996, foi incluído também o risco de mercado 
no denominador.

Acordo de 
Basileia II

Em 2004, foi instituído o novo Acordo, designado 
por Basileia II
Neste novo acordo estiveram subjacentes alguns 
princípios, nomeadamente tornar os requisitos de 
capital mais sensíveis ao risco, por exemplo fa-
zendo variar o nível de capital de cada entidade 
com o perfil de risco por ela assumido ao longo 
do tempo. Para além deste princípio, Basileia II 
procurou criar espaço para a atuação das auto-
ridades de supervisão, bem como para premiar a 
capacidade de cada instituição para mensurar e 
gerir o risco.
Introduziu-se o risco operacional e foi estabeleci-
do o objetivo de garantir a gestão dos riscos ban-
cários: numa base individual, mais compreensível 
e sensível ao risco. 
Procurou-se encorajar os bancos a aprofunda-
rem o uso de sistemas próprios para a medição 
e gestão do risco, apesar de o nível agregado do 
requisito de capital mínimo se ter mantido nos 
8%.

Acordo de 
Basileia III

Em outubro de 2010, os países do G20 (grupo das 
20 maiores economias) chegaram a acordo sobre 
a reforma do sistema bancário e das suas maiores 
instituições de crédito, acusadas de terem provo-
cado a crise financeira de 2008.
Basicamente, as linhas mestras de Basileia III pas-
sam por:
•reforço dos requisitos de fundos próprios das 

instituições de crédito;
•aumento significativo da qualidade desses mes-

mos fundos próprios;
•redução do risco sistémico;
•período de transição suficiente para acomodar 

as novas exigências.

Acordo de 
Bretton Woods

Em 22 de junho de 1944, 44 países reuniram-se 
em Bretton Woods, a fim de participarem numa 
conferência monetária e financeira cujo objetivo 
era reordenar o sistema monetário internacional 
e organizar os pagamentos internacionais. Este 
acordo propunha-se:
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Acordo de 
Bretton Woods

•Criar um sistema de taxas quase fixas;
•Lutar contra o protecionismo, de forma a per-

mitir um salutar desenvolvimento do comércio 
mundial;

•Instaurar uma ordem monetária internacional.
Foram criadas várias instituições, entre as quais se 
destaca o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Acordo de 
concertação

Convénio de caráter geral entre sindicatos e pa-
tronato para fixar condições de trabalho num se-
tor ou na economia no seu conjunto.

Acordo de crédito 
contingente

Crédito concedido pelo FMI (Fundo Monetário 
Internacional) aos seus membros até um deter-
minado nível acordado, se o país-membro dele 
necessitar.

Acordo de dupla 
tributação

Visa proteger os investimentos realizados num 
dado país da duplicação do pagamento de impos-
tos sobre os rendimentos aí auferidos, relativamen-
te à tributação efetuada sobre as mesmas fontes de 
rendimento no país de origem do investimento.

Acordo 
de promoção 
e proteção 
recíproca 
de investimentos

Acordo de caráter bilateral, contém medidas vin-
culativas, destinadas a criar condições mais favo-
ráveis para a realização de investimentos por par-
te dos promotores de um dos Estados signatários, 
no território do outro, assegurando, em regime de 
reciprocidade, o tratamento mais favorável dos 
investidores e a garantia de proteção e segurança 
plena dos investimentos já realizados. 

Acordo de 
recompra (repo)

O acordo de recompra – repo ou ainda buyback 
– consiste na venda de um título (normalmente de 
dívida pública) e sua recompra a um preço com-
binado em data futura previamente acordada, em 
que os preços da venda e recompra são definidos 
à partida.
Os fatores importantes a assinalar num contrato 
repo são:
•o aumento do preço corresponde ao juro do em-

préstimo à taxa repo;
•os títulos servem de garantia ao investidor que 

comprou o contrato repo.

Acordo Geral 
sobre Pautas 
Aduaneira e 
Comércio (GATT)

O Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Co-
mércio ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 
(em inglês: General Agreement on Tariffs and Tra-
de, GATT) foi estabelecido em 1947, tendo em 
vista harmonizar as políticas aduaneiras dos Esta-
dos signatários. 
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Acordo Geral 
sobre Pautas 
Aduaneira e 
Comércio (GATT)

Está na base da criação da Organização Mundial 
de Comércio. 
É um conjunto de normas e concessões tarifárias, 
criado com a função de impulsionar a liberaliza-
ção comercial e combater práticas protecionistas.

Acordo principal 
de compensação

É um acordo que proporciona que uma empresa 
empreenda uma quantidade de transações de ins-
trumentos financeiros com um único parceiro, de 
forma a fazer uma única liquidação do saldo de 
todos os instrumentos financeiros cobertos pelo 
acordo no caso de falha, ou no fim de um qual-
quer contrato.

Adiantamento em 
conta-corrente

Inscrição por uma instituição bancária dum crédi-
to ou dum descoberto numa conta-corrente sobre 
a qual o cliente pode movimentar até ao montan-
te do descoberto.

Adocracia Neologismo utilizado por certos analistas para de-
finir um método de mobilização das competên-
cias no seio da empresa, apoiado na constituição 
de pequenos grupos de pessoas escolhidas para 
conseguir a realização de um projeto particular, 
independentemente de qualquer referência a uma 
estrutura hierárquica ou organização formal.

Aforro 
(poupança)

Reflete uma decisão de antecipação do consumo, 
traduzindo-se numa diferença positiva entre o 
rendimento disponível corrente e o que é despen-
dido em consumo.

Aftercare Programa de acompanhamento ativo das empre-
sas estrangeiras instaladas em Portugal, através 
do qual se procura maximizar os efeitos de longo 
prazo do Investimento Direto Estrangeiro (IDE), 
tais como o emprego, em termos quantitativos e 
qualitativos, a produtividade, o impacto na balan-
ça comercial e de pagamentos, as transferências 
de tecnologia, o marketing, a oferta de fornece-
dores locais, etc.

Agências 
de câmbios

As agências de câmbios têm por objeto principal 
a realização de operações de compra e venda de 
notas e moedas estrangeiras ou de cheques de 
viagem. Acessoriamente, podem comprar ouro 
e prata, bem como moedas para fins de numis-
mática. As agências de câmbios que apresentem
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Agências 
de câmbios

organização adequada e meios técnicos e huma-
nos suficientes podem ser autorizadas pelo Banco 
de Portugal a prestar serviços de transferências de 
dinheiro de e para o exterior.
As agências de câmbios são sociedades financei-
ras.

Agregado 
macroeconómico

Grandeza globalmente expressiva de uma ativi-
dade económica, formada pela adição das so-
mas parciais da contribuição de diversos agen-
tes.

Agregado 
monetário

Um agregado monetário reúne um conjunto de 
responsabilidades que figuram no passivo do ba-
lanço consolidado do setor monetário. Os agre-
gados diferenciam-se pela amplitude dos itens 
que incluem, pela liquidez e pela sua estabili-
dade.
O agregado mais líquido, designado por M1, in-
clui a circulação monetária (notas de banco e 
moeda bancária) e os depósitos à ordem no sis-
tema bancário.
O agregado monetário intermédio, designado 
por M2, inclui o M1, os depósitos a prazo até 
dois anos e os depósitos mobilizáveis com pré-
-aviso até três meses
O agregado mais amplo, designado por M3, in-
clui o M2, os acordos de reporte, ações e uni-
dades de participações em fundos do mercado 
monetário e títulos de dívida até dois anos. 
O aumento da oferta de dinheiro, nomeada-
mente o comportamento do M3, é um indicador 
chave usado para se prever o comportamento 
da procura da economia na zona euro e o BCE 
(Banco Central Europeu) considera-o como um 
elemento fundamental para medir as pressões 
inflacionistas, utilizando-o também para definir 
as taxas de juro.

Agrupamento 
Complementar 
de Empresas

Agrupamento de pessoas singulares ou coletivas 
(sobretudo sociedades) com o fim de melhorar as 
condições de exercício ou de resultado das res-
petivas atividades económicas, não podendo ter 
por fim principal a realização e partilha de lu-
cros. Esta associação de empresas é equiparada 
às sociedades comerciais e adquire personalidade 
jurídica própria com a inscrição do seu ato cons-
titutivo no registo comercial..
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Agrupamento 
Europeu de 
Interesses

Trata-se de uma figura de direito comunitário. 
Distingue-se de uma sociedade principalmente 
pelo seu objetivo, que é apenas o de facilitar ou 
de desenvolver a atividade económica dos seus 
membros para lhes permitir melhorar os seus pró-
prios resultados. Em consequência deste caráter 
auxiliar, a atividade do agrupamento deve estar 
relacionada com a atividade dos seus membros e 
não substituir-se a esta.

Ajustamento 
diário de perdas 
e ganhos 
(mark-to-market)

Procedimento pelo qual são diariamente apura-
dos e liquidados os ganhos e as perdas nos con-
tratos de futuros.

Ajustamentos 
de experiência

Os ajustamentos de experiência são os efeitos de 
diferenças entre pressupostos atuariais anteriores 
e o que realmente aconteceu.

Alavanca 
financeira

A alavanca financeira (também conhecida como 
leverage financeiro) corresponde a um efeito fi-
nanceiro de crescimento da rendibilidade dos ca-
pitais próprios que se produz através do aumento 
do nível de endividamento. Este efeito verifica-se 
sempre que os custos financeiros de financiamen-
to são inferiores à rendibilidade de determinada 
operação de investimento ou do investimento da 
empresa na sua globalidade. Em termos gerais, 
pode-se dizer que o efeito de alavanca financeiro 
é positivo quando a rentabilidade dos investimen-
tos é superior ao custo médio dos capitais alheios.

Alavancagem 
(operações a 
futuro)

Elevação da taxa de rendibilidade, potenciada pelo 
facto de as operações a futuro requererem um vo-
lume de investimento inicial muito inferior ao das 
operações de caráter idêntico no mercado à vista.

Aleatório 
(estocástico)

O que depende da sorte ou do azar. Também de-
signado por estocástico.

Aliança 
estratégica

A aliança estratégica é a união de duas ou mais 
empresas que possuem um objetivo comum entre 
si. Podem-se unir de diversos modos e também 
podem ter um tempo certo para se atingir o obje-
tivo ou ser uma aliança permanente.
As vantagens decorrentes de uma aliança estraté-
gica são as seguintes:
•partilha de custos e riscos do projeto;
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Aliança 
estratégica

•facilita a entrada em novos mercados;
•acesso aos conhecimentos e recursos do parceiro;
•promoção de sinergias.
No entanto, há que ter em atenção como desvan-
tagens: as incompatibilidades e conflitos com o 
parceiro; perda de autonomia e risco de difundir 
conhecimento vital. 
Neste tipo de parceria não há lugar à criação de 
uma nova empresa, o que pode acontecer na 
joint-venture.

Alligator spread Trata-se da diferença (spread) que pode ter lugar 
nos mercados de opções, onde dados os elevados 
custos com comissões, conduz a uma situação lí-
quida de prejuízo para o cliente.

Altamente 
provável

É um acontecimento cuja possibilidade de ocor-
rência é significativamente mais do que provável.

Alteração 
na estimativa 
contabilística

É uma ajustamento na quantia escriturada de um 
ativo ou de um passivo, ou a quantia do consumo 
periódico de um ativo, que resulta da avaliação 
do presente estado dos ativos e passivos, e obri-
gações e benefícios futuros esperados associados 
aos mesmos. As alterações nas estimativas conta-
bilísticas resultam de nova informação ou novos 
desenvolvimentos e, em conformidade, não são 
correções de erros.

Alterações 
na posição 
financeira

As alterações na posição financeira são reveladas 
através da demonstração dos fluxos de caixa e 
evidenciam:
•as atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento;
•a capacidade para gerar caixa e equivalentes a 

caixa;
•a necessidade de utilizar os fluxos de caixa.

Alternativas 
incompletas 
de investimento

Trata-se de projetos alternativos que diferem 
quanto ao montante de investimento inicial, pe-
ríodo de duração ou ambos.

Aluguer de longa 
duração (ALD)

Corresponde a um serviço de aluguer específico 
para viaturas. É em tudo idêntico à locação fi-
nanceira, mas para prazos mais reduzidos, con-
templando um valor de entrada de capital e, nor-
malmente, valores residuais mais elevados. Um 
contrato de ALD poderá contemplar a entrega, 
por parte do locatário, de uma caução, remunera-
da ou não, como forma de garantia.
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