
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

GLOSSÁRIO DE 
NEGÓCIOS 

 
CEARAPREV 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - 

CEARAPREV 

Governador do Estado do Ceará 
CAMILO SOBREIRA DE SANTANA 
 
Secretário da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará 
MAURO BENEVIDES FILHO 
 
Presidência 
JOÃO MARCOS MAIA 
 
Assessoria de Inteligência Previdenciária, Fiscalização e Controle Interno 
SÉRGIO BASTOS DE CASTRO 
 
Assessoria de Previdência e Atuária 
ISAAC FIGUEIREDO DE SOUSA 
 
Assessoria Especial de Gestão de Investimentos 
PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA 
 
Assessoria Jurídica 
JOSÉ DIÓGENES ROCHA SILVA 
 
Diretoria Administrativo - Financeira 
FRANCISCO ANSELMO DOS SANTOS FILHO 
 
Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento 
PAULA ROBERTA COELHO GOMES 
 
Diretoria de Gestão de Benefícios 
EUGÊNIA MARIA CAMELO PEREIRA 
 
Diretoria de Governança e Análise de Dados 
GABRIELLE D’ANNUNZIO CAVALCANTI MOREIRA 
 



 

GLOSSÁRIO DE 
NEGÓCIOS 

 
CEARAPREV 

2021 

Coordenação 

Gabrielle D’Annunzio Cavalcanti Moreira 

 

Elaboração 

Gabrielle D’Annunzio Cavalcanti Moreira 

Andrezza Medeiros Bayma Barbosa 

João Moreira Coelho da Costa 

Ana Glads de Queiroz Rolim 

 

Colaboração 

Alan Fernandes Felix 

Cecília Rosendo Tavares Pontes 

Isaac Figueiredo de Sousa 

Jaerbeth Correia 

José Artur de Souza Neto 

Jose Diogenes Rocha Silva 

Kelly Rosana Holanda Lavor  

Paulo Amilcar Proenca Sucupira 

Ronialison Fernandes Queiroz 

Sérgio Bastos de Castro 

 

 
 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

 
A................................................................................................................................................. 5 

B................................................................................................................................................ 18 

C............................................................................................................................................... 22 

D............................................................................................................................................... 32 

E................................................................................................................................................ 39 

F................................................................................................................................................ 42 

G............................................................................................................................................... 45 

H............................................................................................................................................. .. 47 

I................................................................................................................................................. 48 

J............................................................................................................................................... . 53 

L................................................................................................................................................ 54 

M............................................................................................................................................... 58 

N................................................................................................................................................ 61 

O................................................................................................................................................63 

P................................................................................................................................................ 66 

Q................................................................................................................................................72 

R................................................................................................................................................ 73 

S................................................................................................................................................ 79 

T................................................................................................................................................84 

U................................................................................................................................................89 

V................................................................................................................................................90 

W...............................................................................................................................................92 

X................................................................................................................................................93 

Y................................................................................................................................................ 94 

Z................................................................................................................................................95 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................... 96 



5 

 

A. 
 

ABAMEC 
Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais. É uma associação 
sem fins lucrativos que congrega analistas do mercado de capitais. 

Abertura de 
capital 

Processo de democratização do Capital Social de uma empresa, cujas ações 
pertencem a um determinado número de acionistas. Considera-se de capital 
aberto a companhia que tem os valores mobiliários de sua emissão 
admitidos à negociação em bolsa ou no mercado de balcão. 

Abono 
compensatório 

É uma vantagem, paga a determinados servidores públicos estaduais, em 
virtude dos efeitos da Emenda Constitucional Federal nº 19/1998, que 
proibiu a aplicação do denominado efeito cascata no cálculo da remuneração 
no âmbito do serviço público. Desta forma, foi criada a vantagem a fim de se 
compensar o inevitável decesso remuneratório decorrente da 
inaplicabilidade da mencionada forma de cálculo até então utilizada, no 
exato valor da perda. O abono compensatório é uma parcela autônoma, 
reajustada pelos índices de reajustes aplicados ao serviço público estadual, 
sobre ele incide contribuição previdenciária, fato este que possibilita a sua 
incorporação aos proventos de aposentadoria.  

Abono de 
permanência 

É um incentivo, dado em forma de pecúnia, pago, no máximo, no mesmo 
valor do desconto efetuado a título de contribuição previdenciária, ao 
servidor público que atende aos requisitos para aposentadoria voluntária por 
idade e tempo de contribuição, e que faz a opção por permanecer em 
atividade. Não se caracteriza renúncia de receita previdenciária, tendo em 
vista que o desconto da previdência permanece sendo recolhido em folha de 
pagamento do servidor e repassado para o respectivo fundo previdenciário, 
sendo o referido abono uma despesa custeada por receitas do tesouro 
estadual. O valor percebido a título de abono de permanência não pode ser 
incorporado aos proventos de aposentadoria por vedação legal. 

ABRAPP 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
Entidade que representa os fundos de pensões do país, funcionando como 
interlocutora e defensora dos interesses de seus associados junto ao poder 
público e a instituições privadas. Além disso, produz estudos e informes e 
presta suporte técnico regularmente às instituições associadas. 

Ação 

Título negociável, que representa a menor parcela em que se divide o capital 
de uma sociedade anônima. São títulos nominativos negociáveis que 
representam, para quem as possui, uma fração do capital social de uma 
empresa - sociedade anônima da qual é acionista, participando assim, dos 
seus resultados. 

Ação cheia 
Ação cujos direitos (dividendos, bonificação e subscrição) ainda não foram 
exercidos. 

Ação com valor 
nominal 

Ação que tem um valor impresso, estabelecido pelo estatuto da companhia 
que a emitiu. 

Ação listada em 
bolsa 

Ação negociada no pregão de uma bolsa de valores. 
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Ação objeto Valor mobiliário a que se refere uma opção. 

Ação sem valor 
nominal 

Ação para a qual não se convenciona valor de emissão, prevalecendo o preço 
de mercado por ocasião do lançamento. 

Ação-filhote Designa as ações concedidas na forma de bonificação. 

Accountability 

Termo em inglês que significa capacidade de prestar contas. É a obrigação de 
prestar contas a instâncias superiores. Ver Responsabilização e prestação de 
contas. No mercado financeiro, representa a legitimidade e confiança que 
uma instituição financeira goza junto ao público ou aos seus acionistas. 

Acidente de 
trabalho 

Aquele acidente que se verifica em razão ou pelo exercício do trabalho, que 
produz uma lesão corporal ou limitação funcional total e permanente que vai 
resultar na redução da capacidade do trabalho e que pode estabelecer 
integralidade ou vitaliciedade, a depender do benefício. 

Ações de 
primeira linha 

São ações de maior liquidez e de grande procura no mercado de ações por 
parte dos investidores, e são, em geral, de empresas de grande porte, 
tradicionais e com excelente reputação. No mercado utiliza-se o termo em 
inglês Blue Chips para designar tais ações. 

Ações de segunda 
linha 

São ações com liquidez menor que as de primeira linha, de empresas de boa 
qualidade e em geral de grande e médio porte. No mercado utiliza-se o 
termo em inglês Small Caps para designar tais ações. 

Ações de terceira 
linha 

São ações com pouca liquidez, em geral de companhias de médio e pequeno 
porte, porém, não necessariamente, de menor qualidade. 

Ações em 
tesouraria 

Ações que a própria empresa emissora mantém em caixa. 

Ações escriturais 

São aquelas que não são representadas por cautelas ou certificados, 
funcionando como uma conta corrente, na qual os valores são lançados a 
débito ou a crédito dos acionistas, não havendo movimentação física dos 
documentos. 

Ações ordinárias 

São aquelas que proporcionam uma participação nos resultados da empresa 
e que conferem aos acionistas o direito de voto nas assembleias da 
companhia, outorgando o direito de participar da eleição da diretoria 
(conselho) da empresa que o emitiu. 

Ações 
preferenciais 

São aquelas que garantem ao acionista, no caso de dissolução da sociedade, 
a prioridade no recebimento dos dividendos. Essas ações não proporcionam 
ao acionista o direito de voto nas Assembleias. 

Acordo de 
recompra 

Acordo através do qual o emissor de um título se compromete a recomprá-
lo, por um preço estabelecido no ato da venda, antes da data de vencimento 
do título. Nas operações de venda de títulos públicos de curto prazo em geral 
o governo opta por esse tipo de acordo, garantindo a recompra dos papéis a 
um preço mais elevado que o de emissão. 

Acordo judicial 

É o termo utilizado para se referir a acordos celebrados entre o servidor 
público estadual e o estado do Ceará, por meio do Poder Judiciário, que 
refletirá na análise do benefício previdenciário ou na definição do valor dos 
respectivos proventos de aposentadoria ou de pensão.  

Acréscimo do 
passivo atuarial 

É o valor do acréscimo do Passivo Atuarial Projetado verificado em função de 
alterações no plano de benefícios. 
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Acréscimos de 
tempo 

É considerado um acréscimo ao tempo de contribuição a contagem de um 
determinado período que é adicionado ao período de contribuição que o 
servidor público estadual possui relativo ao vínculo atual (cargo/função). Os 
acréscimos mais comuns são: averbações de tempo de contribuição 
contados em Certidão de Tempo de Contribuição, licenças especiais 
contabilizadas em dobro (até 15/12/1998) e férias não usufruídas contadas 
em dobro (até 15/12/1998). 

Acumulação de 
ações 

Fase do mercado de ações caracterizada pela compra maciça das ações de 
determinada empresa por parte de alguns poucos investidores. Estes, depois 
de dominarem o mercado, põem à venda as referidas ações junto ao 
conjunto de investidores, fixando preços mais elevados e com isso auferindo 
grandes lucros. 

Acumulação de 
benefícios 

Consiste na percepção simultânea de mais de uma fonte de renda paga em 
forma de benefício previdenciário para a mesma pessoa, no mesmo regime 
ou em regimes diferenciados, decorrente de acumulações de cargos 
permitidas pela Constituição Federal, ou de outros vínculos laborais, quando 
a acumulação ocorre entre um regime próprio de previdência social e o 
regime geral de previdência social, ou ainda em casos de acumulação de 
aposentadoria e pensão, quando tal acúmulo decorre da relação de 
dependência econômica para com o segurado.  

Acumulação de 
cargos públicos 

Situação em que o servidor público detém mais de um vínculo funcional no 
âmbito da administração pública direta ou indireta (cargo, emprego ou 
função pública) ou percebe proventos de inatividade de forma simultânea 
com cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou 
indireta. Os casos de possibilidade de acumulação de cargos estão previstos 
na Constituição Federal, como por exemplo, os casos previstos no art. 37, 
inciso XVI e no artigo 95, parágrafo único, inciso I.  

Ad Valorem 
Expressão em latim que significa “segundo o valor” ou “conforme o valor”. 
Na cobrança ou no cálculo de um tributo, é aquele estimado como uma 
percentagem do valor de uma mercadoria. 

Adesão de 
participante 

Ato pelo qual o empregado de um patrocinador ou o associado de um 
instituidor inscreve-se no Plano de Benefícios administrado por uma EFPC. 

Administração 
ativa 

Em geral essa expressão é usada para definir o tipo de estratégia de 
administração de um fundo de investimento. Nesse tipo de estratégia o 
administrador compra e vende ações, sem replicar nenhum índice, mas 
sempre tentando obter uma rentabilidade acima do índice estabelecido 
como referência (benchmark). 

Administração de 
Riscos 

Envolve a identificação de eventos que podem gerar consequências 
financeiras adversas e requer a tomada de atitudes para prevenir, mitigar ou 
minimizar o dano causado por tais eventos. 

Administração 
passiva 

Tipo de estratégia para se administrar um fundo de investimento, na qual o 
administrador do fundo investe em ações buscando replicar a carteira de um 
índice previamente definido. desta maneira, o retorno do fundo 
corresponderá aproximadamente ao retorno do índice escolhido. 
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Administrador 
especial 

Pessoa nomeada pelo órgão regulador e fiscalizador das EFPCs, nos termos 
do art. 42, caput da Lei 109, de 29 de maio de 2001, com poderes próprios 
de intervenção e de liquidação extrajudicial, objetivando o saneamento de 
Plano de Benefícios administrado pela Entidade. 

Administrador 
Responsável 

A Entidade Fechada de Previdência Complementar deve designar 
administrador estatutário tecnicamente qualificado, responsável civil, 
criminal e administrativamente pela gestão, alocação, supervisão, controle 
de risco e acompanhamento dos recursos garantidores de seus planos de 
benefícios, bem como pela prestação de informações relativas à aplicação 
dos mesmos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais 
administradores. 

Admissão no 
serviço público 
estadual 

É a data de início do efetivo exercício de determinada pessoa no serviço 
público do estado do Ceará, que pode decorrer de uma nomeação após 
aprovação em concurso público, ou de um contrato, no caso daqueles 
admitidos antes da Constituição Federal de 05/10/1988.  

Afastamento 
como dedução 

É um tipo de dedução ao tempo de contribuição do servidor público 
estadual, geralmente relacionado a um momento de sua vida funcional em 
que houve um afastamento de suas funções sem contribuição previdenciária.  

Afastamento 
para 
aposentadoria 

É a finalização das atividades laborais do servidor público em razão da 
abertura do processo de aposentadoria, ocorrida em data regulamentada 
pela legislação, quando, neste momento, é posicionado no código 5 em folha 
de pagamento, mantendo-se assim até a implantação do benefício de 
aposentadoria, que ocorre após a publicação do respectivo ato de concessão 
no Diário Oficial do Estado. 

AGE – Assembleia 
Geral 
Extraordinária 

Reuniões que fogem da rotina, normalmente servem para o debate de 
projetos urgentes, que não podem esperar pela próxima ordinária. Sua 
convocação não é obrigatória, depende das necessidades da organização. 

Agente de dado 
Todas as pessoas que possuem acesso e responsabilidade com os dados da 
Cearaprev. 

Agentes de 
tratamento 

O controlador e o operador de dados. 

Ágio Diferença a mais, entre o valor escritural e o valor nominal de ativos. 

AGO – 
Assembleia Geral 
Ordinária 

Reunião obrigatória e periódica convocada pelo presidente da Cearaprev 
para discutir e deliberar sobre assuntos referentes à organização. 

Agrupamento 
Expressão que define a ação de uma empresa que reduz a quantidade de 
ações em circulação a fim de elevar sua cotação e reduzir sua volatilidade. 
Também conhecido, em inglês, por Inplit. 

AI ou IA 
Sigla para inteligência artificial. Em inglês, Artificial Intelligence. Ver 
Inteligência Artificial. 

Alavancagem 
Nível de utilização de recursos de terceiros para aumentar as possibilidades 
de lucro de uma empresa, aumentando, consequentemente, o grau de risco 
da operação. 
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Algoritmo 
É uma série de instruções finitas que serão executadas pelos programas; o 
trabalho humano consiste em estabelecer essas instruções. 

Alíquota  

É o percentual, definido por lei complementar estadual, utilizado para o 
cálculo da contribuição previdenciária efetivada pelos segurados do Sistema 
Único de Previdência Social do Estado do Ceará ou do Sistema de Proteção 
Social dos Militares Estaduais, assim como pelos aposentados, militares da 
reserva e da reforma e pensionistas, segundo critérios estabelecidos em lei 
para regulamentação da chamada contribuição dos inativos e pensionistas. 

ALM – 
Asset/Liability 
Management 

Em português significa Gestão Ativo/Passivo. Representa os modelos que 
buscam otimizar a aplicação de recursos de uma entidade, dadas as 
características de seus passivos. É uma ferramenta eficaz no processo de 
gerenciamento de uma instituição que administra recursos de médio e longo 
prazo. 

Alocação da 
carteira 

Termo usado para definir a forma com que os recursos de uma carteira de 
investimentos serão alocados entre as várias classes de ativos ou entre 
diferentes ativos. Por exemplo, podemos alocar uma carteira entre ativos de 
renda variável e renda fixa. 

Alocação de 
recursos 

Expressão utilizada pelos profissionais do mercado financeiro para fazer 
referência quanto à escolha dos ativos que comporão as carteiras. Trata-se 
da seleção dos ativos que serão parte integrante de uma carteira de 
investimentos e em que quantidade. 

Alocação 
eficiente 

Termo usado na administração de investimentos através do qual o 
profissional responsável pela gestão dos recursos consegue aplicá-los em 
várias classes de ativos de forma a obter o maior ganho possível, ao mesmo 
tempo em que minimiza o risco a que está exposto. 

Alteração 
funcional 

É a modificação na carreira do servidor público estadual que cause 
repercussão no seu histórico funcional. As alterações mais comuns são: carga 
horária, ascensões funcionais (progressões e promoções na carreira) e 
remoção, enquadramentos em planos de cargos e carreiras. 

Amortização 
Redução gradual do valor nominal da dívida, sem contar os juros, por meio 
de pagamentos periódicos combinados entre o credor e o devedor. 

Anaconda 

Anaconda é uma distribuição condicional gratuita e de código aberto das 
linguagens de programação Python e R para computação científica, que visa 
simplificar o gerenciamento e implantação de pacotes. A distribuição inclui 
pacotes de ciência de dados adequados para Windows, Linux e macOS. 

Análise de 
crédito 

Procedimento por meio do qual a empresa (ou instituição) que irá conceder 
o crédito determina se a empresa (ou instituição) que pretende levantar esse 
crédito atende às exigências necessárias para a liberação desses recursos. 
Esse tipo de análise também pode ser usado para determinar o volume 
máximo de recursos que o tomador pode levantar com base nas suas 
características. 

Análise de risco 
Avaliação contínua e sistemática dos efeitos adversos, ou riscos, que podem 
atingir uma determinada empresa em um mercado competitivo. 
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Análise 
discriminante 

É uma técnica da estatística multivariada utilizada para discriminar e 
classificar objetos. Essa técnica compara as diferenças (separação) entre os 
grupos e classifica o novo objeto como pertencente ao grupo com perfil mais 
semelhante. 

Análise fatorial 

A Análise Fatorial é uma técnica da estatística destinada a representar um 
processo aleatório multivariado por meio da criação de novas variáveis, 
derivadas das variáveis originais e, geralmente, em menor número, que 
representa as comunalidades do processo restando às variáveis espúrias 
serem não descritas pelo modelo fatorial. Tem como objetivo descrever a 
variabilidade de variáveis correlacionadas observadas em menos variáveis 
não observadas (linearmente relacionadas com as variáveis originais), 
chamadas de fatores comuns ou variáveis latentes. As variáveis observadas 
são modeladas como combinação linear dos fatores comuns mais um erro 
aleatório. 

Análise 
fundamentalista 

Projeção do comportamento de preços de ações a partir do estudo de 
características particulares de cada empresa. Utiliza-se das demonstrações 
financeiras divulgadas pela empresa assim como de informações setoriais e 
macroeconômicas para fundamentar recomendações sobre quais papéis 
devem ser comprados ou vendidos. 

Análise gráfica 

É a projeção do comportamento futuro de preços de ativos a partir de 
cotações passadas, para se chegar a recomendações de compra e venda 
desses títulos. A análise é baseada em gráficos construídos a partir das séries 
históricas de cotações, procurando identificar padrões gráficos que sinalizem 
o comportamento futuro do papel. 

Análise preditiva 
É uma técnica analítica avançada que usa mineração de dados, modelagem 
preditiva e aprendizado de máquina para antecipar tendências e fazer 
projeções nos negócios. 

Análise prévia da 
situação 
funcional 

É o procedimento administrativo pelo qual a área de gestão de pessoas ou de 
recursos humanos do órgão ou entidade em que se encontra lotado o 
servidor avalia todos os eventos ocorridos na vida funcional de tal agente, 
desde a data de sua admissão até a data do requerimento da referida 
análise, a fim de se atestar verossimilhança de direito à aposentadoria, de 
acordo com as regras e requisitos presentes na legislação previdenciária, 
finalizada com a emissão do atestado de análise.  

Análise 
processual 

É a verificação minuciosa dos autos processuais instituídos para a concessão 
de benefício previdenciário ou para a concessão de Certidão/Declaração de 
Tempo de Contribuição, ou ainda para fins de compensação previdenciária 
entre regimes, em que devem ser observados os requisitos e regras 
constantes na legislação previdenciária, a fim de se garantir o seu fiel 
cumprimento. 

Análise SWOT 
(SWOT analysis) 

Avaliação da competitividade de uma empresa. Considera fatores como 
Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. 

Análise técnica 

É um método que analisa os movimentos passados de uma ação para traçar 
direções futuras e apontar tendências. Utiliza análise de gráficos e dados da 
ação. Todas as informações sobre o papel estão representadas nos gráficos. 
Por isso, também é chamada de Análise Gráfica. 
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Analytics 
Processo de coleta de dados, processamento e análise para gerar insights e 
auxiliar a tomada de decisão baseada em fatos. 

ANAPAR Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão. 

ANCEP Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência. 

Âncora cambial 

Instrumento de política econômica utilizado para estabilizar o valor de uma 
moeda fixando-se seu valor na taxa cambial. A âncora cambial pode ser 
acompanhada por uma política de conversibilidade total ou parcial. A adoção 
desse mecanismo exige, no entanto, que o país disponha de reservas 
suficientes e de um balanço de pagamentos sob controle para evitar o jogo 
especulativo em torno de uma futura desvalorização do câmbio. 

Âncora 
monetária 

Instrumento de política monetária utilizado para estabilizar o valor de uma 
moeda numa conjuntura de grande elevação de preços e que consiste 
fundamentalmente no compromisso (legal ou não) de que as autoridades 
monetárias não emitirão moeda para cobrir eventuais déficits 
governamentais. Novas emissões só teriam lugar se houvesse 
correspondente aumento das reservas internacionais. 

Annual Report 
Relatório anual. Registro que geralmente lista diretores, executivos e 
informações financeiras. Também pode ser uma declaração anual de 
negócios e assuntos fornecidos por uma corporação a seus acionistas. 

Anonimização 
Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de 
associação, direta ou indireta, a um indivíduo. 

Antecipação do 
décimo terceiro 

É o pagamento de uma parcela correspondente à metade do valor bruto 
percebido pelo aposentado, pensionista ou militar da reserva/reforma no 
mês anterior ao seu pagamento, sem incidência de descontos obrigatórios, 
que são efetivamente deduzidos na parcela restante. 

Anti-seleção de 
riscos 

Garantia para cobertura de riscos com probabilidade de ocorrência acima da 
média, e cujas contribuições previstas são relativamente pequenas para o 
risco que está sendo coberto. 

Anuidade 

Nome que se dá a uma série de pagamentos ou recebimentos sucessivos, de 
valor geralmente constante, efetuado no começo ou no fim de cada período, 
denominando-se cada caso, de renda antecipada e postecipada, 
respectivamente. Quando a série de pagamentos é anual denomina-se 
especificamente de anuidade. 

API - Application 
Programming 
Interface 

Em português: Interface de Programação de Aplicativos. Um conjunto padrão 
de formatos de dados, funções, chamadas e interrupções de software que 
pode ser utilizado por uma aplicação para acessar serviços de rede, 
dispositivos ou sistemas operacionais. 

Aplicação 
Emprego de recursos na aquisição de títulos, com o objetivo de auferir 
rendimentos. 

Aplicação 
(mínima) 

Da mesma forma que na hora de resgatar os recursos aplicados em um 
determinado fundo de investimento, ou plano de previdência, o investidor 
precisa respeitar um valor preestabelecido, o mesmo conceito se aplica 
sempre que considerar novos investimentos. Em alguns casos, os fundos 
diferenciam o valor mínimo da aplicação inicial do valor mínimo de novas 
aplicações. 
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Apólice 

É uma promessa de pagamento se cumpridas determinadas condições. Entre 
as principais apólices estão as apólices de seguro e as apólices da dívida 
pública. As primeiras são documentos nos quais a empresa emitente se 
compromete a pagar a pessoas ou firmas (nomeadas no próprio documento) 
certa importância, no caso de ocorrerem certos fatos, tais como a morte do 
segurado ou a perda de determinado bem. Essas apólices são utilizadas para 
comprovação de dependência principalmente entre cônjuges e 
companheiros e o instituidor na concessão do benefício de pensão por 
morte. Já as apólices da dívida pública são empréstimos feitos por seu 
possuidor ao governo. 

Aporte Inicial (ou 
aplicação inicial) 

O termo “aporte” é usado para definir a primeira contribuição feita quando o 
investidor adere a um plano de previdência ou, ainda, o valor a ser exigido 
do participante e/ou da patrocinadora, no momento de sua adesão, para 
cobertura dos encargos acumulados dos benefícios do plano para o qual o 
mesmo está aderindo, nos termos da nota técnica atuarial e do regulamento. 
Já o termo “aplicação” é usado para se referir à primeira aplicação feita por 
um investidor em um fundo de investimento. 

Aposentado 

Servidor civil que cumpriu requisitos estabelecidos pela legislação e que teve 
o seu ato de concessão de aposentadoria publicado em Diário Oficial, 
passando para situação de aposentado em folha de pagamento, sob 
condição resolutiva, até que se efetive o registro pelo Tribunal de Contas do 
Estado.  

Aposentado 
aguardando 
publicação 

Servidor civil que cumpriu requisitos estabelecidos pela legislação e que teve 
o seu afastamento para aposentadoria autorizado pelo órgão ou entidade 
em que se encontra lotado, passando para situação de "afastado para 
aposentadoria aguardando publicação" em folha de pagamento, sob 
condição resolutiva.  

Aposentadoria 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que cumpriu requisitos estabelecidos pela legislação 
e que teve o seu ato de concessão de aposentadoria publicado em Diário 
Oficial, passando para situação de aposentado em folha de pagamento, sob 
condição resolutiva, até que se efetive o registro pelo Tribunal de Contas do 
Estado.  

Aposentadoria 
compulsória 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que é afastado de suas funções em virtude de ter 
atingido a idade máxima de permanência no serviço público, prevista na 
legislação, desde que não cumpridos os requisitos para aposentadoria por 
tempo de contribuição, sendo o seu valor calculado de forma proporcional 
ao tempo de contribuição apurado na data da solicitação. 

Aposentadoria 
especial 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que solicita de forma voluntária tal benefício em 
virtude de se enquadrar em uma condição especial que, por este motivo, 
preveja requisitos diferenciados para a inativação previstos na legislação 
para determinados grupos de servidores públicos e/ou atividades. 

Aposentadoria 
por idade 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que solicita de forma voluntária tal benefício em 
virtude de ter implementado o requisito de idade mínima previsto na 
legislação, sendo o seu valor calculado de forma proporcional ao tempo de 
contribuição apurado na data da solicitação. 
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Aposentadoria 
por incapacidade 
permanente 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que, após avaliação da perícia médica oficial do 
Estado do Ceará, é declarado, em data igual ou posterior a 19/12/2019, 
acometido de alguma doença que o impossibilita de exercer qualquer 
atividade laboral, insuscetível de readaptação. Ou seja, o servidor não tem 
mais condições de trabalhar sendo, portanto, aposentado por incapacidade 
permanente, de acordo com a legislação. Em regra, esse tipo de 
aposentadoria é proporcional, isto é, o benefício não é integral.  

Aposentadoria 
por invalidez 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que, após avaliação da perícia médica oficial do 
Estado do Ceará, é declarado, em data anterior a 19/12/2019, acometido de 
alguma doença que o impossibilita de exercer qualquer atividade laboral. Ou 
seja, o servidor não tem mais condições de trabalhar sendo, portanto, 
aposentado por invalidez, de acordo com a legislação. Em regra, esse tipo de 
aposentadoria é proporcional, isto é, o benefício não é integral.  

Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição 

Benefício de natureza previdenciária, concedido e pago em forma de renda 
mensal ao servidor civil que solicita de forma voluntária tal benefício em 
virtude de ter implementado, de forma cumulativa, requisitos mínimos de 
idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo na carreira e 
tempo no cargo previstos na legislação, sendo o seu valor calculado de forma 
integral ou proporcional, em regra, ao tempo de contribuição apurado na 
data da solicitação. 

Aposentadoria 
voluntária 

Aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. 

Aproveitamento 
de tempo 

É a utilização de determinado período na contagem líquida do tempo de 
contribuição para fins de concessão de um benefício previdenciário.  

Arbitragem 
Operação na qual um investidor aufere um lucro sem risco, realizando 
transações simultâneas em dois ou mais mercados. 

Arrendamento 
Contrato em que se estabelece um valor pela cessão de ativos imobilizados 
(ativos permanentes) de uma parte para a outra durante um certo período 
mediante o pagamento de uma certa quantia. 

Assistido 
Pessoa física em gozo do benefício sob a forma de renda, que pode ser 
aposentado ou pensionista. 

Atendimento às 
normas e 
legislações 
vigentes 

Observância ao ordenamento jurídico (Constituição Federal, Leis Federais, 
Leis Estaduais, Leis Complementares Estaduais e Federais, Decretos, 
Portarias, Instruções e Orientações Normativas, Notas Técnicas Ministeriais, 
Pronunciamentos/Pareceres da Procuradoria Geral do Estado e outros 
diplomas legais), uma vez que os benefícios previdenciários devem ter a sua 
concessão e o seu cálculo fundamentos nas normas vigentes, que constituem 
o Direito Previdenciário, ramo da ciência jurídica pautado no princípio da 
legalidade restrita à data do fato gerador do benefício. É, também, um dos 
princípios que regem a Governança de Dados da Cearaprev, e que pode 
consultado no Plano de Governança de Dados da organização. 
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Atestado de 
cumprimento de 
requisitos 

É o documento comprobatório (ato declaratório), emitido pelo órgão ou 
entidade de origem, após a realização da análise prévia da situação funcional 
do servidor público, contendo as informações sobre as possibilidades de 
aposentadoria, de acordo com as regras e requisitos presentes na legislação 
previdenciária. 

Atividade de risco 

Era o termo presente na Constituição Federal até a vigência da EC 103/2019 
que permitia exceções para as regras e requisitos de aposentadoria. Referida 
regra possibilitava que Lei Complementar previsse requisitos diferenciados 
de tempo de contribuição e de idade para os servidores públicos que 
desempenhavam atividades consideradas de grande risco para a sua 
integridade física. No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, são 
exemplos de segurados dessa condição os agentes da segurança pública 
(Polícia Judiciária e Polícia Penal). Embora o termo não esteja mais presente 
na Constituição Federal, preservam-se os direitos adquiridos. 

Atividade 
especial 

É o termo presente na legislação previdenciária que possibilita que regras e 
requisitos diferenciados sejam estipulados para determinadas atividades, 
consideradas especiais em razão de características que lhes são peculiares. 
Atualmente, no âmbito do RPPS, são consideradas especiais as atividades de 
professor, policial, civil, policial penal, agente socioeducativo, e aquelas que 
submetem o servidor público a exposição a agentes físicos, químicos e/ou 
biológicos prejudiciais e nocivos à saúde ou a associação destes. 

Atividade policial 
É um requisito previsto na legislação específica para aposentadoria especial 
do servidor público das carreiras de polícia judiciária e de polícia penal, 
segurado do RPPS/SUPSEC.  

Ativo 
Conjunto de bens e direitos que formam o patrimônio de qualquer sujeito 
econômico. 

Ativo circulante 

Um dos componentes do balanço patrimonial. O ativo circulante reflete a 
soma de todos os ativos de uma empresa que podem, no curto prazo (até 
365 dias), ser convertidos em liquidez, ou seja, vendidos de forma a 
aumentar o caixa da empresa. Em geral, o ativo circulante inclui contas como 
disponibilidades, créditos, estoques, etc. 

Ativo de 
informação 

Valor associado ao dado, informação ou conhecimento do negócio da 
Fundação. 

Ativo do plano Somatório de todos os bens e direitos do Plano de Benefícios. 

Ativo financeiro Todo e qualquer título representativo de parte patrimonial ou dívida. 

Ativo garantidor 
Somatório de todos os bens e direitos acumulados referentes ao Plano de 
Benefícios. 

Ativo intangível 

Caso seja contabilizada uma Reserva Adicional, será consignado também nos 
demonstrativos da empresa um Ativo Intangível de mesmo valor de forma 
que este não seja superior à soma do Passivo Inicial não Amortizado com o 
Acréscimo do Passivo não Amortizado. 

Ativo justo 

Valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre 
as partes interessadas em condições ideais e com a ausência de fatores que 
pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma 
transação. 
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Ativo 
Permanente 

Parcela do Ativo da Entidade que representa os bens e direitos destinados à 
manutenção da entidade. 

Ativos Servidor civil que exerce função laboral. Ver também Servidor Ativo 

Ativos 
monetários 

Apenas a parte monetária do ativo circulante. 

Ato 
Administrativo 

É uma manifestação unilateral de vontade funcional apta a gerar efeitos 
jurídicos, produzida no exercício da função administrativa, dotado de 
requisitos e atributos, e que tem a finalidade de adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações. No 
âmbito da concessão de benefícios previdenciários, o ato administrativo tem 
por finalidade principal a determinação de concessão, revisão, extinção, 
revogação ou cessação de efeitos dos respectivos benefícios. 

Ato de 
Aposentadoria 

É um ato administrativo de concessão de direitos, de natureza complexa, 
cuja publicação concretiza o deferimento, sob condição resolutiva até que se 
efetive o registro pelo Tribunal de Contas do Estado, de aposentadoria ao 
segurado do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, assim 
como a sua inativação no vínculo funcional ocupado. 

Ato de Pensão 
Definitiva 

É um ato administrativo de concessão de direitos, de natureza complexa, 
cuja publicação concretiza o deferimento, sob condição resolutiva até que se 
efetive o registro pelo Tribunal de Contas do Estado, de pensão 
previdenciária por morte, no valor efetivamente devido, ao dependente do 
segurado falecido do Sistema Único de Previdência Social do Estado do 
Ceará, após a respectiva habilitação pós morte. 

Ato de Pensão 
Provisória 

É um ato administrativo de concessão de direitos, de natureza complexa, 
cuja publicação concretiza o deferimento, sob condição resolutiva até a 
publicação do ato de pensão definitiva, de pensão previdenciária por morte, 
no percentual de 80% do valor efetivamente devido, ao dependente do 
segurado falecido do Sistema Único de Previdência Social do Estado do 
Ceará, após a respectiva habilitação pós morte. 

Ato de reforma 

É um ato administrativo de concessão de direitos, de natureza complexa, 
cuja publicação concretiza o deferimento, sob condição resolutiva até que se 
efetive o registro pelo Tribunal de Contas do Estado, de reforma de militar 
estadual, assim como a sua inativação no vínculo funcional ocupado. A 
reforma pode ser a pedido ou ex-officio. 

Ato de reserva 

É um ato administrativo de concessão de direitos, de natureza composta, 
cuja publicação concretiza o deferimento, sob condição resolutiva até 
quando finalizada a análise jurídica por parte da PGE, de transferência de 
militar estadual para a reserva remunerada, assim como a sua inativação no 
vínculo funcional ocupado. A reserva remunerada pode ser a pedido ou ex-
officio. 

Atualização 
monetária 

São ajustes contábeis e financeiros, feitos em certos valores de ativos, tendo 
por base o valor da inflação de um período, objetivando compensar a perda 
de valor da moeda. 

Atuário 
Profissional técnico especializado, com formação acadêmica em ciências 
atuariais. 
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Auditoria 

Mecanismo de avaliação independente da saúde financeira da instituição, 
realizada por profissionais sem nenhum vínculo permanente com a 
instituição. O objetivo desse procedimento é dar maior credibilidade às 
informações divulgadas, bem como maior segurança para os usuários destas 
informações. Exame analítico da escrituração contábil de uma empresa, ou 
fundo, realizada de forma independente por um auditor, sem nenhum 
vínculo permanente com a empresa. Quanto mais independente for o 
estudo, mais credibilidade ele terá no mercado. 

Auditoria atuarial 

Exame nos aspectos atuariais dos Planos de Benefícios, realizado por atuário 
ou empresa de consultoria atuarial registrados no IBA, com o objetivo de 
verificar e avaliar a coerência e a consistência do cadastro de participantes, 
das hipóteses biométricas, demográficas e financeiras, do regime de 
financiamento das reservas necessárias à cobertura dos benefícios e do perfil 
do financiamento do plano, com vistas à capitalização deste através de 
contribuições normais e extraordinárias, visando à preservação do nível de 
solvência do Plano de Benefícios. 

Auditoria de 
benefícios 

Auditoria externa do Plano de Benefícios, realizada por profissional ou por 
empresa qualificados, compreendendo a análise do cadastro dos 
participantes, o aporte de contribuições, a concessão e a manutenção de 
benefícios, em face do disposto na legislação aplicável, assim como nos 
respectivos Regulamento e Plano de Custeio. 

Aumento de 
capital 

Incorporação de reservas e/ou novos recursos ao capital da empresa. 
Realizado, em geral, mediante bonificação, elevação do valor nominal das 
ações e/ou direitos de subscrição pelos acionistas, ou também pela 
incorporação de outras empresas. 

Aumento de 
Valor nominal 

Termo que se refere à alteração do valor nominal da ação de uma empresa, 
que ocorre em decorrência da incorporação de reservas de capital da 
empresa sem que sejam emitidas novas ações. 

Autenticidade 

Característica ligada a veracidade do dado ou de um documento. Um dado 
com esta qualidade a organização tem certeza da sua fonte e/ou 
modificações de determinado sistema, equipamento ou colaborador. É, 
também, um dos princípios que regem a Governança de Dados da Cearaprev, 
e que pode consultado no Plano de Governança de Dados da organização. 
Ainda, é uma característica necessária aos documentos que são úteis para a 
concessão de benefício previdenciário, de Certidão/Declaração de Tempo de 
Contribuição ou para a compensação previdenciária entre regimes.  

Auto de infração 
No âmbito da previdência complementar, é o documento destinado ao 
registro de ocorrência de infração, dá início aos processos administrativos 
para apurar responsabilidade por infração à legislação. 

Autopatrocínio 

Instituto que faculta, ao participante que sofrer perda parcial ou total de 
remuneração, a manutenção da sua contribuição anterior e a assunção da 
contribuição do patrocinador em relação à parcela reduzida, de modo a 
permitir a percepção futura de benefício nos níveis anteriormente 
praticados, observado o Regulamento do Plano de Benefícios. 
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Autorização de 
afastamento 

É o ato administrativo pelo qual a área de gestão de pessoas ou de recursos 
humanos do órgão ou entidade em que se encontra lotado o servidor 
público, após a realização da análise prévia de sua situação funcional, 
permite que o referido agente se afaste de suas funções laborais em virtude 
de requerimento de aposentadoria, caso haja a constatação de atendimento 
aos requisitos mínimos necessários previstos na legislação previdenciária 
para a inativação.  

Avaliação atuarial 

Estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos, no qual o 
atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos benefícios 
oferecidos, bem como analisar o histórico e a evolução da entidade como um 
todo, de forma a apresentar estratégias que permitam a sua adaptação aos 
novos cenários (estatísticas da população analisada, dos investimentos e da 
evolução dos benefícios pagos). 

Avaliação de 
desempenho 

É um processo institucional, fundamentado pela legislação administrativa 
estadual, que busca, por meio de uma ferramenta avaliativa, conhecer e 
medir o desempenho dos servidores públicos e das unidades administrativas 
de determinado órgão ou entidade da administração pública estadual, 
estabelecendo uma comparação entre o resultado esperado e o resultado 
alcançado. Referida avaliação é o meio que possibilita que o servidor público 
ascenda nos níveis, classes e referências previstos no seu respectivo plano de 
cargos, carreiras e salários. 

Averbação 

Informação presente em determinado campo constante em documentos ou 
registros públicos que permite a verificação de mudanças essenciais 
importantes para a análise processual, como por exemplo, alterações de 
nome, separação ou divórcio, interdição, curatela, óbitos, adoção, entre 
outros.  

Averbação de 
Tempo de Serviço 
/Contribuição 

É um registro de determinado período nos assentamentos funcionais do 
segurado, agregado ao tempo de contribuição no cargo, função ou posto 
militar do segurado, que será ou não aproveitado para a concessão de 
benefício previdenciário, segundo os requisitos legais, e que é comprovado 
por meio de Certidão de Tempo de Contribuição, emitida conforme a 
legislação por regime previdenciário legalmente instituído.  

Averbadora 
Pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida 
de poderes de representação, exclusivamente para contratá-lo com a EAPC, 
sem participar do custeio; 
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B. 
 

BACEN Banco Central do Brasil. 

Backup 
Rotina de segurança utilizada para a armazenagem, ou seja, uma cópia de 
dados ou configurações, normalmente em mídia removível, de toda ou parte 
das informações existentes nos discos rígidos ou na rede. 

Balancete 
Balanço parcial da situação econômica e do estado patrimonial de uma 
empresa ou entidade, referente a um período de seu exercício social. 

Banco de dados 
Conjunto estruturado de dados, estabelecido em um ou em vários locais, em 
suporte eletrônico ou físico. 

Bancos de 
Investimento 

Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas 
especializadas em operações de participação societária de caráter 
temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de 
capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. 

Base cadastral Registro de informações relativos a cada área de negócio. 

Base de cálculo 
É o valor de referência utilizado para realização do cálculo e definição do 
valor dos proventos de aposentadoria ou de inatividade militar e da pensão. 

BDRs 

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são recibos emitidos por um banco 
depositário brasileiro e que representam ações de um emissor estrangeiro 
que se encontram depositadas e sob custódia deste banco. Os BDRs abrem 
ao investidor brasileiro a oportunidade de investir em empresas estrangeiras 
sem ter que sair da Bovespa. 

Benchmarking 

Termo que vem do inglês e define o processo usado para avaliar o 
desempenho de um ativo financeiro em relação ao desempenho de outros 
ativos financeiros identificados como sendo os de melhor desempenho no 
setor (ou categoria de investimento). Muito usado na análise do 
desempenho de fundos de investimentos, onde o retorno da carteira do 
fundo é comparado com o retorno do benchmark, ou índice de referência. 

Beneficiário 

É a pessoa física amparada pela cobertura previdenciária do Supsec, ou 
amparada pela cobertura do Sistema de Proteção Social dos MIlitares, 
abrangendo o segurado e os seus dependentes. Área de negócio: Alterar 
para Gerências da DIGEB. 

Benefício 
Remuneração paga pelo SUPSEC, em forma de renda mensal, aos segurados 
aposentados e pensionistas. A finalidade principal do negócio é o pagamento 
em dia do benefício. 

Benefício de 
Prestação 
Continuada 

É um benefício social, gerenciado pelo Regime Geral de Previdência Social, e 
concedido, no valor de um salário-mínimo, para as pessoas idosas acima de 
65 anos ou deficientes que comprovem renda familiar per capita de até 1/4 
do salário-mínimo nacional vigente.  

Benefício de risco 
Benefício de caráter previdenciário no qual a concessão dependerá da 
ocorrência de eventos não previsíveis como invalidez ou por morte. 
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Benefício 
Definido 

A modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado é 
previamente estabelecido; 

Benefício especial 

É um benefício, previsto em lei, destinado aos servidores que na data de 
início das atividades da Previdência Complementar do Estado do Ceará já 
eram segurados do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - 
SUPSEC e fizeram a opção pela mudança de tratamento previdenciário, 
limitando a sua remuneração de contribuição para o referido sistema ao teto 
dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 
Assim sendo, uma vez ocorrida a mudança de tratamento previdenciário, o 
benefício especial é calculado a fim de que os valores das remunerações de 
contribuição recolhidos acima do teto do RGPS e anteriores à referida 
mudança sejam pagos pela concessão deste benefício, como forma de 
compensar o segurado, tendo em vista que a sua aposentadoria pelo regime 
previdenciário oficial será, no máximo, no valor do mencionado teto. O 
benefício especial é pago por fontes do tesouro estadual e será pago 
enquanto perdurar o benefício de aposentadoria ou de pensão concedidos 
pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Ceará - RPPS/SUPSEC. 

Benefício mínimo 

Consiste na determinação legal de que, após o cálculo para a definição do 
valor do benefício previdenciário, este não pode ser inferior ao valor do 
salário-mínimo nacional vigente na data de sua concessão, exceto quando se 
tratar de um benefício de pensão e desde que comprovada a existência de 
outra fonte formal de renda percebida pelo beneficiário.  

Benefício Pleno 

Benefício de caráter previdenciário previsto no Regulamento do Plano de 
Benefícios, cujo cumprimento dos requisitos regulamentares para a sua 
percepção impede a opção do participante pelos institutos do Benefício 
Proporcional Diferido ou da Portabilidade.  

Benefício 
Programado 

Benefício de caráter previdenciário em que a data de seu início é previsível.  

Benefício 
Programado E 
Continuado 

Benefício de caráter previdenciário cuja concessão decorre de eventos 
previsíveis, previamente planejados pelo participante, desde que estejam 
atendidos os requisitos previstos no Regulamento do Plano de Benefícios 
(condições de elegibilidade), e cujo pagamento é realizado de forma 
periódica.  

Benefício 
Prolongado 

Interrupção definitiva do pagamento das contribuições, mantendo-se o 
direito à percepção, de forma temporária, do mesmo valor do benefício 
originalmente contratado; 

Benefício 
Proporcional 
Diferido (BPD) 

Instituto que faculta ao participante, em razão da cessação do seu vínculo 
empregatício com o patrocinador, ou associativo com o instituidor, antes da 
aquisição do direito a benefício pleno programado, a interrupção de suas 
contribuições para o custeio de benefícios previdenciários, optar por 
receber, em tempo futuro, um benefício programado, quando do 
preenchimento dos requisitos regulamentares. Nessa hipótese o 
participante, classificado como remido, deixa de contribuir para o plano 
arcando exclusivamente com o pagamento do custeio administrativo até a 
data do recebimento do benefício.  

Benefício Saldado 
Benefício decorrente da descontinuidade do Plano de Benefícios, observadas 
as condições estabelecidas no Regulamento do Plano.  
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Bens Intangíveis 
Aqueles que não existem fisicamente, mas são indispensáveis aos objetivos 
da empresa.  

Big Data 

Termo amplamente utilizado na atualidade para nomear conjuntos de dados 
muito grandes ou complexos, que os aplicativos de processamento de dados 
tradicionais ainda não conseguem lidar. Os desafios desta área incluem: 
análise, captura, curadoria de dados, pesquisa, compartilhamento, 
armazenamento, transferência, visualização e informações sobre privacidade 
dos dados. 

Biometria 
Usando a tecnologia e análise para identificar as pessoas por uma ou mais 
das suas características físicas, tais como reconhecimento de face, 
reconhecimento da íris, reconhecimento de impressões digitais, etc. 

Bitcoin 
 Criptomoeda. É uma moeda totalmente digital, com produção 
descentralizada e realizada por uma rede de computadores. 

Bloqueio 

Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante 
guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Na área de benefícios da 
Cearaprev é a suspensão temporária do pagamento do benefício na folha, 
em virtude de inconsistências ou ausência de dados cuja responsabilidade 
pelo fornecimento é do beneficiário, como por exemplo, prova de vida e 
recadastramento.  

BM&FBovespa 

Companhia de capital brasileiro formada, em 2008, a partir da integração das 
operações da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias & 
Futuros. Principal instituição brasileira de intermediação para operações do 
mercado de capitais, com a negociação de ações, derivativos de ações, 
títulos de renda fixa, títulos públicos federais, derivativos financeiros, 
moedas à vista e commodities agropecuárias. Exerce o papel de fomentar o 
mercado de capitais brasileiro.  

Bolsa de Valores 

Instituição em que se negociam títulos e ações. As Bolsas de Valores são 
importantes nas economias de mercado por permitirem a canalização rápida 
das poupanças para sua transformação em investimentos. Constituem, para 
os investidores, um meio prático de obter lucratividade com a compra e 
venda de títulos e ações, escolhendo os momentos adequados de baixa ou 
alta nas cotações.  

Bonificação Em 
Ações 

O mesmo que ações-filhotes. São as ações emitidas por uma empresa em 
decorrência de aumento de capital, realizado por incorporação de reservas 
e/ou de outros recursos, e distribuídas gratuitamente aos acionistas, na 
proporção da quantidade de ações que já possuem.  

Bonificação Em 
Dinheiro 

Excepcionalmente, além dos dividendos, uma empresa poderá conceder aos 
seus acionistas uma participação adicional nos lucros, por meio da 
bonificação em dinheiro.  
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Bônus 

Na área de investimentos, é o título emitido por uma sociedade anônima de 
capital aberto, dentro do limite do capital autorizado, que confere ao seu 
titular, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações, 
que será exercício contra a apresentação do bônus à companhia e 
pagamento do preço de emissão. Para a área de aposentadoria da 
Cearaprev, é um acréscimo ao tempo de contribuição, previsto na regra de 
transição do artigo 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, e é 
destinado especificamente aos professores (homens e mulheres), 
magistrados, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas 
(homens). 

Bônus de 
Subscrição 

Título negociável que dá direito à subscrição de novas ações, emitido por 
uma empresa, dentro do limite de aumento de capital autorizado em seu 
estatuto.  

BPM 
Sigla para “Business Process Management”. Gerenciamento de processos de 
negócios. Estratégia que une gestão de negócios e tecnologia da informação 
(TI) para otimizar processos e melhorar resultados. 

Bradies 
Títulos que foram emitidos a partir de 1994 por países emergentes na 
renegociação de suas respectivas dívidas externas. São títulos da dívida 
externa brasileira lastreados em papéis do Tesouro dos Estados Unidos.  

BSC 

Sigla para “Balanced Scorecard”, indicadores de desempenho. Sistema de 
medição do desempenho e controle gerencial cujo objetivo é medir os 
fatores não tangíveis que tornam possível o bom desempenho interno dos 
processos, pessoas, tecnologia e inovação. 

Business 
Analytics 

Análise de negócios. Processo de exploração dos dados de uma organização, 
utilizando técnicas preditivas, que auxiliam a tomada de decisão dos 
gestores. 

Business 
Intelligence 

Inteligência de negócios. Processo de coleta, organização, análise, 
compartilhamento e monitoramento de informações para suporte da gestão 
dos negócios. 

Business Plan Termo em inglês para plano de negócios. Ver Plano de negócios. 
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C. 
 

Caderneta de 
Poupança 

Depósito de poupança, em dinheiro, que acumula juros e correção 
monetária, cujos recursos são destinados ao financiamento da construção e 
da compra de imóveis.  

CADPREV Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social 

CADPREV Web Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social 

Cálculo Atuarial 
É o estudo técnico baseado em levantamentos de dados da população 
analisada, no qual o atuário busca mensurar os recursos necessários à 
garantia dos benefícios oferecidos pelo plano previdenciário.  

Câmbio Fixo 
Um sistema de câmbio em que o Banco Central de um país estabelece um 
valor fixo para a paridade entre a moeda local e o dólar.  

Câmbio Flutuante 

É o sistema em que as operações de compra e venda de moedas funcionam 
sem controle sistemático do governo. Neste caso, o valor das moedas 
estrangeiras flutua de acordo com o interesse e com a oferta e a procura no 
mercado.  

Câmbio Paralelo 
Mercado de câmbio no qual a conversão da moeda local por moeda 
estrangeira é feita por agentes não autorizados pelas autoridades 
monetárias e com finalidade de lucro.  

Capital Dinheiro. Recurso econômico que pode ser investido. 

Capital de Risco 
Capital investido em um bem, valor, ou empreendimento onde existe um 
elemento de risco, ou seja, a possibilidade de perder (ou ganhar), como no 
caso das ações das empresas particulares.  

Capital Social 
Montante de capital de uma sociedade anônima que os acionistas vinculam 
a seu patrimônio como recursos próprios, destinados ao cumprimento dos 
objetivos da mesma.  

Capitalização Ver Regime Financeiro de Capitalização.  

Capitalização de 
Juros 

Sistema de empréstimo ou de cálculo financeiro em que os juros são 
periodicamente incorporados ao principal.  

Captação Obtenção de recursos para aplicação a curto, médio e/ou longo prazos.  

Carência 

Período mínimo exigido na legislação previdenciária para que o segurado ou 
o seu dependente faça jus ao recebimento de um benefício. No âmbito da 
legislação previdenciária do Estado do Ceará, é considerado exemplo de 
carência, o período mínimo de 18 contribuições previdenciárias, revertidas 
pelo servidor a qualquer regime previdenciário, para possibilidade de se 
conceder a pensão ao cônjuge ou companheiro por período superior a 4 
meses. 

Cargo efetivo 

O conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas 
definidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor 
aprovado, incialmente, por meio de concurso público de provas, ou de 
provas e títulos, e, posteriormente, efetivado após aprovação no final do 
período de estágio probatório.  
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Carregamento 

O percentual incidente sobre as contribuições pagas pelo participante, para 
fazer face às despesas administrativas, às de corretagem e às de colocação 
do Plano. O percentual máximo de carregamento permitido pela legislação 
vigente é de 10% para os planos com cobertura por sobrevivência 
estruturados na modalidade de contribuição variável ou de benefício 
definido e de 30% para aqueles com cobertura de risco, sempre 
estruturados na modalidade de benefício definido. 

Carreira 
A sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua 
natureza, complexidade e o grau de responsabilidade, de acordo com o 
plano definido por lei de cada ente federativo. 

Carteira Conjunto dos títulos ou valores monetários que são objeto de negociação.  

Carteira de Ações Conjunto de ações de diferentes empresas.  

Caução 
Depósito de títulos ou valores efetuados para o credor, visando garantir o 
cumprimento de obrigação assumida.  

Cautela 
Certificados ou títulos provisórios, também chamados de títulos múltiplos, 
fornecidos por sociedades anônimas a seus acionistas, que comprovam a 
existência de determinado número de ações.  

CBLC – Companhia 
Brasileira de 
Liquidação E 
Custódia 

Responsável pela compensação, liquidação e controle de riscos das 
operações realizadas no mercado à vista, a termo e de opções.  

CDB – Certificado 
de Depósito 
Bancário 

Título emitido por bancos de investimento e comerciais, representativo de 
depósitos a prazo.  

CDC - Código de 
Defesa do 
Consumidor 

Lei nº 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, trazendo 
elementos de proteção aos dados pessoais dos consumidores bem como as 
penalidades decorrentes da inobservância destes elementos. (BRASIL, 
1990). 

CDI – Certificado 
de Depósito 
Interbancário 

É uma espécie de Certificado de Depósito Bancário (títulos que os bancos 
lançam para captar dinheiro no mercado). A sua função é transferir dinheiro 
de um banco para outro.  

Cearaprev Online Aplicativo da Cearaprev para prova de vida dos servidores. 

CE-Prevcom Regime de previdência complementar dos servidores do Estado do Ceará. 

Certidão de 
Desempenho de 
Atividade Especial 

É documento que certifica o preenchimento dos requisitos mínimos, 
previstos na legislação previdenciária, para aplicação da respectiva norma 
que possibilita a concessão de aposentadoria especial (ver a descrição para 
aposentadoria especial).  

Certidão de óbito 
Documento expedido pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais 
no momento do registro de morte de uma pessoa. 

Certificado 

Documento oficial e válido, que comprova o grau de instrução do servidor 
público ou a sua participação em cursos, seminários, simpósios e demais 
eventos de capacitação e desenvolvimento humano. No âmbito da área de 
investimento, é o documento que comprova a existência e a posse de 
determinada quantidade de ações.  
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Certificado de 
Depósito 

Título representativo das ações depositadas em uma instituição financeira.  

Certificado digital 

É uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às transações 
eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que pessoas e 
empresas se identifiquem e assinem digitalmente de qualquer lugar do 
mundo com mais segurança e agilidade. 

Certificado do 
Participante 

Documento particular do participante que registra as características 
principais do plano de previdência contratado, em especial as cláusulas e 
critérios relativos aos benefícios.  

Cessão de Cotas Ceder a titularidade das cotas de um fundo para outra pessoa.  

CETIP – Central de 
Custódia e 
Liquidação de 
Títulos 

É uma companhia de capital aberto que oferece produtos e serviços de 
registro, custódia, negociação e liquidação de ativos e títulos, 
proporcionando liquidez, segurança e transparência para as operações 
financeiras. É a maior depositária de títulos privados e maior câmara de 
ativos privados do país.  

Chamada de 
Capital 

Subscrição de ações novas, com ou sem ágio, para aumentar o capital de 
uma empresa.  

Chatboot 

Chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano 
na conversação com as pessoas. O objetivo é responder as perguntas de tal 
forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra 
pessoa e não com um programa de computador. 

Chave 
criptográfica 

Algoritmo que permite decodificar um arquivo criptografado. Há duas 
modalidades de chaves: uma pública e outra privada. 

Ciência de dados 

É uma área multidisciplinar composta por programação, matemática, 
estatística e expertise de negócio, que busca resolver problemas com a 
aplicação de métodos, processos, algoritmos e sistemas para aquisição de 
conhecimento por meio de manipulação de dados. 

Ciências Atuariais 
Ramo da matemática com atuação nas áreas de avaliação de riscos, cálculos 
no setor de seguros, pecúlios, planos de aposentadoria, pensões, 
financiamento e capitalização.  

Cisão 

É o processo de transferência, por uma empresa, de parcelas de seu 
patrimônio a uma ou mais sociedades, já existentes ou constituídas para 
esse fim, extinguindo-se a empresa cindida se houver versão de todo o seu 
patrimônio.  

Classificação 
É uma abordagem de algoritmo de Machine Learning supervisionado que 
classifica algo de acordo com as suas propriedades. 

Classificação de 
imagem 

Outro tipo de Inteligência Artificial, que permite extrair informações de 
fotos/vídeos para reconhecer padrões e classificá-las em categorias pré-
definidas. Aqui a inteligência leva em consideração a imagem como todo e 
não apenas um fragmento como na Detecção de Objeto. 

Cláusula 
Cada um dos artigos de um documento particular ou público que formalize 
um negócio jurídico. 

Cláusula Adicional 
É a adição do novo artigo de um documento particular ou público que 
formalize um negócio jurídico. 
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Clima 
organizacional 

 ambiente interno de uma empresa. Engloba a liderança na companhia, a 
motivação para o trabalho e as possibilidades de crescimento profissional, 
além das satisfações e insatisfações do funcionário. 

Cloud Computing 

Computação nas nuvens. Refere-se à utilização da memória e da capacidade 
de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados 
e interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em 
grade. 

Cloudware 
Serviços, softwares de computador, que estão disponíveis para uso na 
internet. Ao contrário dos softwares, os cloudwares dispensam instalação 
no computador. 

Clube de 
Investimento 

Grupo de pessoas físicas, que aplica recursos de uma carteira diversificada 
de ações, administrada por uma instituição financeira autorizada.  

CMN– Conselho 
Monetário 
Nacional 

Órgão Federal responsável pela formulação da política da moeda e do 
crédito e pela orientação, regulamentação e controle de todas as atividades 
financeiras desenvolvidas no País.  

CNBV – Comissão 
Nacional de Bolsas 
de Valores 

Associação civil sem fins lucrativos, que tem a função de representar os 
interesses das bolsas de valores do País perante as autoridades monetárias 
e reguladoras do mercado.  

CNPJ – Cadastro 
Nacional da 
Pessoa Jurídica 

Cadastro realizado e administrado pela Receita Federal do Brasil, com o 
intuito de registrar as informações cadastrais de pessoas jurídicas.  

Cobertura de Risco 
É a abrangência dada aos benefícios previdenciários quanto aos riscos que 
determinado sistema previdenciário cobre, como por exemplo, os riscos de 
morte, invalidez ou incapacidade permanente e idade avançada.  

COBIT 

O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 
auxilia a empresa a ter uma governança de TI mais controlada. É focado no 
negócio e tem por finalidade fornecer aos gestores um modelo de 
governança que ajude a entregar valor a TI e a gerenciar de forma mais 
clara os riscos associados a área. 

Cofins 
Sigla que designa a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social. Incide sobre o faturamento bruto das empresas e é destinada à 
seguridade social.  

Coleta 
Obtenção, recepção ou produção de dados pessoais independente do meio 
utilizado (documento em papel, documento eletrônico, sistema de 
informação, etc.). 

Colocação Direta 
Aumento de capital realizado pela subscrição de ações, pelos atuais 
acionistas, diretamente em uma empresa.  

Colocação Indireta 
Aumento de capital realizado mediante subscrição, no qual a totalidade das 
ações é adquirida por uma instituição financeira ou por um grupo reunido 
em consórcio, para posterior colocação no mercado secundário.  

Combinação de 
Opções 

Compra ou venda de duas ou mais séries de opções sobre a mesma ação-
objeto, porém com preços de exercício e/ou datas de vencimento 
diferentes.  
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Comissão 
Comissão, remuneração percentual, de empregado ou agente, sobre 
volume de negócios, vendas ou cobranças.  

Comitê Executivo 

O Comitê Executivo (Comex) é um órgão colegiado da Cearaprev que tem 
natureza consultiva e deliberativa, competindo-lhe analisar, discutir e 
subsidiar a direção superior da Cearaprev nas decisões relativas à gestão do 
Supsec e à administração interna da Fundação. 

Comitente 
Pessoa que encarrega uma outra de comprar, vender ou praticar qualquer 
ato, sob suas ordens e por sua conta, mediante certa remuneração a que se 
dá o nome de comissão.  

Commercial Paper 

Nota promissória emitida por uma sociedade anônima no mercado externo 
para viabilizar captação de recursos no curto prazo e sanar problemas 
momentâneos de liquidez, como uma alternativa aos empréstimos 
bancários. Título de dívida sem nenhuma garantia, com remuneração 
prefixada mediante desconto sobre o valor de face do título.  

Commodity 
Produto primário, geralmente com grande relevância no comércio 
internacional. 

Companhia de 
Capital Aberto 

Empresa que tem suas ações registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e distribuídas entre um determinado número de 
acionistas, que podem ser negociadas em bolsas de valores ou no mercado 
de balcão.  

Companhia de 
Capital Fechado 

Empresa com capital de propriedade restrita, cujas ações não podem ser 
negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão.  

Companhia de 
Investimento 

Empresa comercial constituída com a finalidade de investir principalmente 
na compra de participações em outras empresas, sem procurar conseguir o 
controle delas. Em geral, são sociedades anônimas que procuram atrair 
capital com a venda de suas ações ao público. Apesar do relativo risco, e 
por isso mesmo, oferecem boa rentabilidade.  

Compartilhamento 
Qualquer operação que envolva reprodução, transmissão, distribuição, 
comunicação, transferência, difusão e compartilhamento de dados 
pessoais. 

Compensação 
previdenciária 

Também denominada compensação financeira, está prevista no art. 201, § 
9o da CF, que visa ajustar as responsabilidades previdenciárias entre os 
diversos regimes de Previdência Social. A Lei no 9.796/1999 regulamentou a 
Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS, e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na hipótese de 
contagem recíproca de tempo de contribuição. 

Compilance 

Significa o dever de estar em conformidade e de fazer cumprir 
regulamentos internos e externos, agir de acordo com uma regra, um 
pedido ou um comando. Assim, os investidores têm a segurança de que 
suas aplicações serão geridas segundo as diretrizes estabelecidas.  

Complementação 
É o acréscimo ao valor de determinado benefício previdenciário, em virtude 
de determinação legal. 
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Composição 
Familiar 

Conjunto de indivíduos, vinculados por laços afetivos de família, 
denominados pela legislação previdenciária de dependentes, para fins de 
obtenção de pensão previdenciária em virtude do óbito do segurado da 
Previdência Estadual (servidor público) ou do Sistema de Proteção Social 
(militares estaduais).  

Compra Em 
Margem 

Aquisição de ações a vista, com recursos obtidos pelo investidor por meio 
de um financiamento com uma sociedade corretora que opere em Bolsa. É 
uma modalidade de operação de conta margem.  

Comprovante de 
repasses 
previdenciários 

Trata-se de documento obrigatório, que deverá ser encaminhado pelo ente 
federativo ao órgão ou entidade de origem do servidor público estadual 
que se encontra cedido (sem ônus) ou afastado com contribuição, 
destinando-se a comprovar se os valores devidos, relativos a cada 
competência, foram efetivamente repassados ao RPPS/SUPSEC. 

Compulsório 
(Depósito) 

As instituições financeiras são obrigadas a recolher uma parte do montante 
dos depósitos à vista e a prazo feitos por seus clientes, que fica retida no 
Banco Central para evitar a multiplicação descontrolada de moeda 
escritural.  

Compulsório 
Sobre Fundos de 
Investimento 

Por determinação do Banco Central, os fundos de investimento também 
recolhem compulsório sobre os valores aplicados no fundo.  

Computer Vision 
Uma abordagem de Inteligência Artificial, que interpreta e processa 
imagens e vídeos, com objetivo de gerar dados que auxiliem na tomada de 
decisões. 

CONAPREV 
Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência 
Social. 

Condomínio 

O conceito de condomínio no mercado financeiro é análogo ao de 
condomínio de um prédio residencial. Todo fundo de investimento é um 
condomínio, aberto ou fechado. Os fundos de investimento disponíveis 
para os investidores aplicarem são condomínios abertos, no sentido de que 
qualquer investidor que possua a quantia para a aplicação mínima definida 
e que deseje aplicar, pode ser um cotista do fundo, tornando-se então um 
"condômino" com direitos e obrigações estabelecidos pelo regulamento 
específico daquele fundo.  

Conformidade Ato ou efeito de aceitar, concordar. 

Conselho 
Deliberativo 

Ver Conselho Estadual de Políticas de Previdência Social (CEPPS) 

Conselho Estadual 
de Políticas de 
Previdência Social 
(CEPPS) 

Criado pela LC 184/2018, tem por objetivo deliberar, de maneira estratégica 
e harmônica, sobre as políticas e diretrizes gerais relativas ao RPPS estadual 
(Supsec). 

Conselho Fiscal 

Órgão Colegiado da Cearaprev, parte integrante do sistema de governança, 
valendo-se como órgão de fiscalização independente, cujo objetivo é 
examinar, acompanhar e fiscalizar a administração do RPPS no que tange 
aos seus deveres legais. 
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Consentimento 
Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com 
o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada 

Constituição de 
reserva de 
contingência 

Montante decorrente do resultado superavitário, para garantia 
de benefícios. 

Conta Margem 

Forma de negociação de ações que possibilita ao investidor obter, em uma 
sociedade corretora, financiamento para a compra dos títulos e/ou 
empréstimo dos papéis para a venda. Essas operações são feitas no 
mercado a vista de bolsa. O custo e liquidação dos títulos e sua devolução, 
são pactuados diretamente entre o investidor e a corretora.  

Contabilidade 
Arte e ciência de registrar, classificar e resumir, de maneira que faça sentido 
em termos monetários, as transações e eventos que são, pelo menos em 
parte, de caráter financeiro, e a interpretação de seus resultados.  

Contas de 
Resultado Em 
Exercício 

Demonstração das variações patrimoniais em determinado período contido 
no Relatório Anual de uma empresa.  

Contas 
Patrimoniais 

Ver Balanço Patrimonial da EFPC.  

Contas 
Retificadoras do 
Ativo 

Saldos credores ratificadores no ativo. São demonstrados com o sinal de 
menos.  

Contrato a Termo 
Contrato que estabelece que um determinado ativo será comprado e 
vendido no futuro por um preço fixado no presente.  

Contrato de 
Câmbio 

Contrato para troca de moedas. O contrato de câmbio entre dólar e real 
fixa a quantidade de reais que devem ser trocados por uma quantidade de 
dólares. Empresas exportadoras e importadoras utilizam frequentemente 
contratos de câmbio, que têm suas regras estabelecidas pelo Banco Central.  

Contrato de Opção 
Contrato através do qual o investidor recebe o direito de COMPRAR (opção 
de compra) ou VENDER (opção de venda) uma quantidade de um ativo a 
um preço pré-estabelecido durante o período de validade da opção.  

Contribuição 
Valor que o segurado e o ente patrocinador pagam ao RPPS para suprir os 
pagamentos de benefícios. 

Contribuição 
Definida 

Modalidade de plano de benefícios em que os benefícios programados têm 
seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor 
do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando 
o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios 
pagos.  

Contribuição 
Extraordinária 

Contribuição realizada pela patrocinadora e pelo participante ou assistido, 
destinada ao custeio de déficit, serviço passado e outras finalidades não 
incluídas na contribuição normal.  

Contribuição 
Normal 

Contribuição realizada pelos beneficiários, de caráter obrigatório e definida 
anualmente no plano de custeio, destinada a constituição de reservas com 
a finalidade de prover o pagamento de benefícios.  
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Contribuição 
patronal 

contribuições devidas pelo ente público, compreendendo todos os poderes 
e órgãos, destinadas ao custeio de plano previdenciário. 

Contribuição 
pessoal 

Contribuições devidas pelos beneficiários segurados e dependentes 
destinadas ao custeio do plano previdenciário. 

Contribuição 
Variável 

Modalidade de plano em que os benefícios programados apresentem a 
conjugação das características das modalidades de contribuição definida e 
benefício definido.  

Controlador 
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

Controle Acionário 
Posse, por um acionista ou grupo de acionistas, da maior parcela de ações, 
com direito a voto, de uma empresa, garantindo o poder de decisão sobre 
ela.  

Controles Internos 

Processos internos executados com o objetivo de alcançar eficiência e 
eficácia, exatidão e integridade, confiabilidade, efetivo controle dos riscos, 
conformidade com leis e regulamentos, na condução das atividades da 
EFPC.  

Convênio de 
Adesão 

Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores ou 
instituidores e a entidade de previdência complementar, vinculando-os a 
um determinado plano de benefícios.  

Conversão 

Mudança das características de um título. No caso de ações, pode ser sua 
transformação, quanto à forma (de nominativa para escritural) ou à espécie 
(de ordinárias em preferenciais ou vice-versa), dependendo de deliberação 
de assembleia geral extraordinária e do disposto no.  

Cookie 
Informação colocada no computador do usuário quando ele visita 
determinado site. 

COPOM – Comitê 
de Política 
Monetária 

Órgão com as atribuições de estabelecer as diretrizes da política monetária 
e definir a taxa de juros.  

Corretagem 
Taxa de remuneração de um intermediário financeiro na compra ou venda 
de títulos.  

Corretor Intermediário na compra e venda de títulos.  

Coso 

Sigla de Committee of Sponsoring Organizations (em português: Comitê das 
Organizações Patrocinadoras), organização privada criada nos EUA, cujo 
principal objetivo é prevenir e evitar fraudes nas demonstrações contábeis 
da empresa, com orientações para a melhoria dos relatórios financeiros por 
meio da ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa. 

Cota 

Uma cota é uma fração de um fundo. A soma de todas as cotas compradas 
pelos investidores resulta no valor do patrimônio de um fundo de 
investimento. O valor da cota é resultante da divisão do patrimônio líquido 
do fundo pelo número de cotas existentes. 

Cotação Preço registrado no ato da negociação com títulos em bolsa de valores.  

Cotação de 
Abertura 

Cotação de um título na primeira operação realizada em um dia de 
negociação.  

Cotação de 
Fechamento 

Última cotação de um título em um dia de negociação.  
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Cotação Máxima 
A maior cotação atingida por um título no decorrer de um dia de 
negociação.  

Cotação Média 
Cotação média de um título, constatada no decorrer de um dia de 
negociação.  

Cotação Mínima 
A menor cotação de um título, constatada no decorrer de um dia de 
negociação.  

Cracker 
Nome dado a quem invade sistemas com a intenção de colocá-los fora do ar 
ou impedir-lhes o acesso. 

Crash 
Termo em inglês que significa estrondo. A denominação é usada para 
designar uma forte queda nas bolsas de valores. A palavra ficou conhecida 
após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 24/10/1929.  

Credencial 
É a junção entre um nome de usuário e uma senha que, no mundo online, é 
a exigência para conceder ao usuário o acesso às contas de e-mail, páginas 
e perfis em redes sociais, serviços de streaming, sites de compras, etc. 

Crédito Mercantil Total de dinheiro disponível para empréstimos a empresas.  

Criptografia 
Processo de codificação de um arquivo que impede que outras pessoas, 
além do emissor e receptor, possam ler os dados enviados pela rede. 

Criptomoeda 

também conhecido como cryptocurrencies, é um tipo de moeda que 
funciona na Internet e dispensa o uso de autoridades financeiras 
regulatórias, como bancos centrais. As transações realizadas via 
criptomoeda, como por exemplo a bitcoin e a própria emissão da moeda 
nesse mercado são totalmente controladas pela oferta e demanda gerada 
pela própria comunidade de usuários que faz uso dela. 

Criticidade 
A importância da informação para o exercício das funções, planejamentos e 
negócios da Cearaprev. 

CRO Sigla para “Chief Risk Officer”. Diretor de riscos de operações financeiras. 

CRP Certificado de regularidade previdenciária. 

CRPC - Câmara de 
Recursos da 
Previdência 
Complementar 

Órgão que integra a estrutura básica do Ministério da Previdência Social, 
com a competência de apreciar e julgar os recursos em face de decisões da 
Diretoria Colegiada da PREVIC relativas à conclusão dos relatórios finais dos 
processos administrativos com a finalidade de apurar responsabilidade de 
pessoa física ou jurídica, bem como as relativas à aplicação das penalidades 
cabíveis e impugnações referentes aos lançamentos tributários da Taxa de 
Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – TAFIC.  

CSLL – 
Contribuição 
Social Sobre O 
Lucro Líquido 

Trata-se de um tributo federal pago pelas empresas, com alíquota que varia 
de acordo com a atividade da empresa.  

Cupom 
Taxa determinada no momento da emissão de um título de renda fixa, pela 
qual um emissor se compromete a pagar juros em intervalos periódicos.  
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Cupom Cambial 

É o rendimento em dólar, pago ao investidor que assume risco de investir 
em outra moeda (no caso brasileiro, o real), bem como a taxa de juro paga 
nos títulos com correção cambial. A diferença entre a taxa de juros interna 
e a desvalorização da taxa de câmbio do país equivale ao juro pago em 
dólar, ou cupom cambial.  

Custeio 
Fixação das fontes de recursos necessárias para financiar o Custo 
Previdenciário de um plano previdenciário, destacando-se as contribuições 
a serem vertidas pelos servidores e ente público. 

Custeio 
Administrativo 

Valor destinado à cobertura das despesas decorrentes da administração dos 
Planos de Benefícios.  

Custo Fixo 
Custos que não variam de acordo com o volume de produção, e em geral 
são contratuais, como é o caso, por exemplo, dos gastos com aluguel.  

Custo 
Irrecuperável 

Quando não se podem recuperar investimentos em projetos que não foram 
adiante.  

Custo normal 

o valor corresponde as necessidades de custeio do plano de benefícios do 
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e o 
método de financiamento adotados, referentes a períodos compreendidos 
entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios. 

Custo 
Suplementar 

Contribuição destinada a complementar o custo normal, referente ao 
serviço passado, não recolhido à época própria. 

Custódia de 
Títulos 

Serviço de guarda de títulos e de exercício de direitos, prestado aos 
investidores.  

Custódia Fungível 
Serviço de custódia no qual os valores mobiliários retirados podem não ser 
os mesmos depositados, embora sejam das mesmas espécies, qualidade e 
quantidade.  

Custódia 
Infungível 

Serviço de custódia no qual os valores mobiliários depositados são 
mantidos discriminadamente por depositante. É quando não há a 
permissão de que os valores mobiliários retirados não sejam os mesmos 
depositados no serviço de custódia, embora sejam da mesma espécie, 
qualidade e quantidade.  

CVM – Comissão 
de Valores 
Mobiliários 

Autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda para fiscalizar e 
disciplinar as operações ou valores mobiliários e demais assuntos inerentes 
ao mercado de títulos. Desta forma, a CVM disciplina o funcionamento do 
mercado de valores mobiliários e a atuação das partes envolvidas, como as 
companhias abertas, os intermediários financeiros e os investidores, além 
de outros cuja atividade gira em torno desse universo principal.  
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D.  
 

D+0, +1, etc 

Terminologia usada no mercado para definir data em que se realizou a 
operação e a data em que se realiza a liquidação e/ou conclusão da 
mesma operação. Por exemplo uma operação D+2 significa que a 
instituição financeira precisa de 2 dias para efetivar a operação. 

D0, D1, etc 
Terminologia usada na indústria de fundos de investimento, que serve 
para definir o dia em que é feita a conversão das cotas em reais, ou vice-
versa. 

Dado anonimizado 
Dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento 

Dado pessoal 
sensível 

Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural 

Dados 
Valores ou símbolos que podem representar, seja em ambiente físico ou 
virtual, o resultado de um processo qualquer. 

Dados abertos 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. São os dados 
autorizados por lei permitidos à Cearaprev para disponibilização à 
sociedade devem estar completos e acessíveis, em formato aberto e 
compreensível por máquina, mantidos no formato mais primário 
possível, com licença aberta – sujeito às exigências que preservem sua 
proveniência - de forma a permitir sua replicação e reutilização. 

Dados como ativo do 
negócio 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que os 
dados possuem valor e devem ser geridos pelos agentes de dados da 
Cearaprev como ativos do negócio, tendo seu valor mensurado 
economicamente. Toda informação ou conhecimento gerado a partir dos 
dados da Cearaprev serão de propriedade da entidade. 

Dados estruturados 
x não-estruturados 

Dados estruturados são basicamente qualquer coisa que pode ser 
colocada em uma tabela e organizado de tal forma que ele se relaciona 
com outros dados da mesma tabela. Dados não estruturados é tudo o 
que não pode – e-mails, mensagens de mídia social e gravação da voz 
humana, por exemplo. 

Dados pessoais Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável 

Dados 
Pseudoanonimizados 

Tipo de dado que sofre um processo de anonimização que possibilita 
reorganizar e agrupar os dados de modo a identificar indiretamente o 
indivíduo a quem pertencem. 

DAIR - 
Demonstrativo das 
Aplicações e 
Investimentos dos 
Recursos 

Documento elaborado no aplicativo da Secretaria de Previdência/MF 
com todas as informações/ocorrências relativas à carteira de 
investimentos (saldo/aplicação/resgate/valor de cotas dos fundos de 
investimentos, etc) e enviado àquela Secretaria até o último dia útil do 
mês. 
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Dashboard 
É a apresentação visual das informações mais importantes e necessárias 
para alcançar um ou mais objetivos de negócio, consolidadas e ajustadas 
em uma tela para fácil acompanhamento do seu negócio. 

Data base Ver Banco de dados 

Data da Declaração 
Dia do registro em pregão da operação de compra ou de venda à vista 
das ações-objeto de opção.  

Data de Admissão 
Ao Plano 

Data em que uma pessoa física se torna vinculada ao Plano de Benefícios.  

Data de Concessão 
do Benefício 

Termo usado no setor de previdência que reflete a data em que o 
contratante do plano de previdência começará a receber seus benefícios. 

Data de Cotização 
É a data em que os recursos aplicados no fundo são convertidos em 
cotas, no caso de uma aplicação. No caso de resgate é a data em que as 
cotas do fundo são convertidas em reais. 

Data de Vencimento 
da Opção 

O dia em que se extingue o direito de uma opção.  

Data do Início do 
Benefício 

Data a partir da qual o benefício é devido.  

Data Lake 
Depósito de dados que os armazena em grandes quantidades e em sua 
forma bruta, estruturada ou semiestruturada. 

Data Warehouse 
Repositório de grandes volumes de dados estruturados que é mais 
seguro e tem estrutura mais “rígida” que o Data Lake/Depósito de 
dados. Sistema usado para a análise de grande volume de informação. 

Data-base marketing 
Marketing baseado em banco de dados para que as mensagens sejam 
enviadas a perfis selecionados, que interessem comercialmente para a 
empresa. 

Datacenter Principal mecanismo de processamento de dados de uma empresa. 

Day Trade 

Conjugação de operações de compra e de venda realizadas em um 
mesmo dia, dos mesmos títulos, para um mesmo comitente, por uma 
mesma sociedade corretora, liquidadas por meio de um único agente de 
compensação, cuja liquidação é exclusivamente financeira.  

DCTF 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, para a prestação 
das informações relativas aos tributos e contribuições federais apurados 
pelas Pessoas Jurídicas.  

Deal Negócios, transação.  

Dealer 

É a instituição financeira que tem linha direta com o BACEN. Uma espécie 
de clube fechado. Por esse privilégio, a instituição dealer tem algumas 
obrigações, como transmitir ao mercado financeiro as comunicações do 
BACEN sobre leilões, juros, etc. E apresentar lance em todos os leilões de 
títulos. Esse clube tem periodicamente instituições entrando e outras 
saindo. 

Debêntures 
São títulos privados emitidos por empresas quando precisam captar 
recursos no mercado. Quem os adquire se torna credor da empresa e 
recebe juros periódicos pelo empréstimo.  
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Debêntures 
Conversíveis Em 
Ações 

Aquelas que, por opção de seu portador, podem ser convertidas em 
ações, em épocas e condições predeterminadas.  

Débitos 
previdenciários 

Valores das contribuições previdenciárias devidas pelo ente federativo e 
não repassadas ao RPPS em época própria. 

Décimo terceiro 
É uma gratificação salarial paga por lei ao servidor público estadual 
aposentado e ao beneficiário de pensão previdenciária, assim como aos 
militares da reserva/reforma no mês de dezembro. 

Decreto 
Ato administrativo de competência dos chefes do Poder Executivo 
(Presidente, Governador e Prefeito). 

Deduções 
Estatutárias 

Parte dos lucros de uma empresa que, conforme determinação de seu 
estatuto social, não é distribuída aos acionistas.  

Deep learning 

Um tipo de algoritmo de Machine Learning que se baseia em redes 
neurais, sendo capaz de aprender processos mais complexos como 
reconhecimento visual, fala e detecção de objetos. Aqui as características 
das observações não estão definidas, por isso o algoritmo precisa olhar 
para esses dados e passar por diversos filtros e camadas para conseguir 
encontrar quais são as características para só assim conseguir classificar. 

Déficit Atuarial 

Corresponde à insuficiência de recursos para cobertura dos 
compromissos dos Planos de Benefícios. Registra a diferença negativa 
entre os bens e direitos (ativos) e as obrigações (passivos) apurada ao 
final de um período contábil.  

Déficit Orçamentário 
Dá-se quando a despesa é maior do que a receita, havendo distinção 
entre o déficit previsto e o déficit da execução orçamentária. 

Deflação 
É a variação negativa dos preços da economia. Significa a produção e o 
consumo decrescentes de bens e serviços produzidos em um país.  

Demanda 

Procura por um bem ou serviço particular que determina o movimento 
da oferta. No conceito econômico, a demanda não é representada 
simplesmente pelo desejo ou a necessidade de um consumidor de 
adquirir algo, mas requer que ele tenha também a capacidade efetiva de 
pagar pela mercadoria ou serviço.  

Democratização do 
Capital 

Processo pelo qual a propriedade de uma empresa fechada se transfere, 
total ou parcialmente, para muitas pessoas que desejam dela participar e 
que não mantêm, necessariamente, relações entre si, com o grupo 
controlador ou com a própria companhia.  

Demografia 

Estudo estatístico das coletividades humanas. Os dados para esse 
estudo, que abrange o tamanho, a distribuição territorial e as mudanças 
de uma população, são obtidos por meio dos censos, estatísticas vitais e 
outras observações específicas.  

Demonstração das 
variações 
patrimoniais 

Demonstrativo contábil que apresenta as mudanças sucedidas em um 
patrimônio, originadas ou independentes da execução orçamentária, 
expondo o resultado patrimonial do exercício. 
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Demonstração de 
Fluxos Financeiros 

Demonstrativo que informa as movimentações de entrada e saída de 
recursos financeiros por programa (previdencial, assistencial, 
administrativo e de investimentos), evidenciando a variação das 
disponibilidades ocorridas no período.  

Demonstrações 
Contábeis 

Conjunto de relatórios emitidos pelas EFPCs, como o Balanço 
Patrimonial, Balancete, Mutação do Ativo Líquido, dentre outras, bem 
como as respectivas notas explicativas às demonstrações.  

Demonstrações 
Financeiras 

Demonstrativos contábeis e demais informações apresentadas pelas 
empresas, que relatam a situação econômica e financeira de uma 
companhia. Essas demonstrações são apresentadas em valores nominais 
e apresentam, para comparação, os resultados do exercício anterior.  

Demonstrativo de 
Investimento 

Radiografia das aplicações financeiras dos planos de benefícios feitas 
mensalmente pela EFPC, mas cuja divulgação para participantes e 
assistidos deve ser anual e integra o Relatório Anual.  

Demonstrativo 
Financeiro 

Demonstrativo exigido pelo MPS para atestar e demonstrar se as 
aplicações financeiras dos RPPS estão de acordo com as normas do 
Conselho Monetário Nacional. 

Dependente 
beneficiários do segurado, elegíveis ao benefício de pensão por morte, 
previsto na legislação previdenciária. 

Derivativos 
São os mercados futuros e de opções, que viabilizam as operações de 
hedge. Operam preços futuros de ações, dólar, ouro, juros e mercadorias 
agrícolas.  

Deságio 
Diferença, para menos, entre o valor nominal e o preço de compra de um 
título de crédito. É o desconto no preço de um título.  

Desdobramento Ver Split.  

Desdobramento de 
Cautelas 

Sistema de desdobramento de ações, efetuado pelas bolsas de valores, 
de modo a adequar a quantidade de ações ao lote-padrão.  

Despesa 
Administrativa 

Gastos realizados pela EFPC na administração de seus planos de 
benefícios, por meio do plano de gestão administrativa - PGA, incluídas 
as despesas de investimentos. 

Despesa de capital 

Despesas realizadas com o propósito de formar ou adquirir ativos reais, 
abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, 
a compra de instalações, equipamentos, material permanente, etc., 
inclusive de natureza intra-orçamentária. 

Despesa de 
Compensação 
Previdenciária 

Valores devidos ao INSS a título de compensação previdenciária. 

Despesa Financeira 
Custo dos encargos financeiros dos empréstimos e financiamentos: juros, 
mora, multas contratuais etc.  

Despesa Previdencial Despesas decorrentes de compromissos previdenciais da entidade.  

Destinação da 
reserva especial 

Decisão da EFPC quanto às formas, prazos, valores e condições para 
utilização da reserva especial, observadas as normas legais e 
regulamentares. 
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Desvio-Padrão 

Medida estatística da variação absoluta ou dispersão de uma distribuição 
de frequência em torno de sua média (quanto menor o desvio, maior a 
representatividade da média), obtida mediante o cálculo da raiz 
quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios da distribuição 
de frequência.  

Detecção de objeto 
Um tipo de Inteligência Artificial, no qual o computador procura áreas de 
interesse em cada pixel/frame de uma foto/vídeo na busca de encontrar 
e localizar um determinado objeto. 

Direito de Regresso 
O direito de regresso (ou regressivo) é o direito de uma pessoa reaver de 
outra, que tenha sido causadora do dano, algo que desfalcou seu 
patrimônio, com o devido pagamento ou indenização.  

Direito de Retirada 

Direito de um acionista de se retirar de uma empresa, mediante o 
reembolso do valor de suas ações, quando for dissidente de deliberação 
de assembleia que aprovar determinadas matérias definidas na 
legislação pertinente.  

Direito de Subscrição 

Direito de um acionista de subscrever preferencialmente novas ações de 
uma sociedade anônima quando houver aumento de seu capital. É o 
direito de aquisição de um novo lote de ações pelos acionistas – com 
preferência na subscrição – em quantidade proporcional às possuídas, 
em contrapartida à estratégia de aumento de capital da empresa.  

Direitos Adquiridos 
São direitos definitivamente incorporados ao patrimônio jurídico do 
titular, ainda que não consumados, podendo ser exigidos judicialmente. 

Diretoria Executiva 
Órgão que compõe a estrutura mínima obrigatória de uma EFPC e é 
responsável pela sua administração, em conformidade com a política de 
administração traçada pelo conselho deliberativo.  

Disclosure 

Divulgação de informações por parte de uma empresa, possibilitando 
uma tomada de decisão consciente pelo investidor e aumentando sua 
proteção. Transparência da empresa. É um termo geralmente utilizado 
pelo mercado financeiro, especialmente no caso da postura de empresas 
e instituições financeiras que tenham títulos no mercado de capitais.  

Disponibilidade 

Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por 
indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Na área de 
investimentos, é a soma do dinheiro em caixa, em contas correntes 
bancárias e em aplicações de liquidez imediata. É, também, um dos 
princípios que regem a Governança de Dados da Cearaprev, e que pode 
consultado no Plano de Governança de Dados da organização.  

Disponível 
Valor composto pelas exigibilidades imediatas, que são as contas de 
caixa, contas bancárias, cheques para cobrança e aplicações no mercado 
aberto.  

Distribuidora Ver Sociedade Distribuidora.  

Diversificação da 
Carteira 

A compra pelo investidor de uma variedade de títulos e papéis, de modo 
que o risco associado a cada um deles é neutralizado pelo conjunto.  

Diversificação de 
Risco 

Terminologia utilizada quando o investidor (ou administrador do fundo 
de investimento) diversifica a forma como aplica os recursos de sua 
carteira de investimentos tendo como objetivo reduzir o risco da carteira 
como um todo. 
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Dívida 

Obrigação de pagar, geralmente figurando em algum documento 
pertinente. Especificamente, é uma importância monetária, seja para o 
resgate de um empréstimo (laon), seja para o pagamento de bens e 
serviços.  

Dívida de Longo 
Prazo 

Compromisso financeiro a ser saldado num prazo em geral superior a um 
ano.  

Dívida Interna 
Pública 

Dívida do governo com empresas, bancos e pessoas dentro do país.  

Dívida Mobiliária 
Federal 

Dívida do governo federal, mais o dos estados e municípios, com 
empresas, bancos e pessoas dentro do país. Resultado do somatório dos 
títulos públicos em poder do mercado.  

Dívida pública 
consolidada ou 
fundada 

Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do 
ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios 
ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização 
em prazo superior a doze meses. 

Dívida pública 
mobiliária 

Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os 
do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 

Dividend Yeld 
Taxa obtida dividindo-se o valor do dividendo distribuído por ação pelo 
preço atual da ação. O indicador pode ser usado na análise da 
rentabilidade esperada de uma ação.  

Dividendo 
Correspondem à parcela de lucro líquido distribuída, na proporção da 
quantidade de ações detida, aos acionistas.  

Dividendo 
Cumulativo 

Dividendo que, caso não seja pago em um exercício, se transfere para 
outro.  

Dividendo Pro Rata 
Dividendo distribuído às ações emitidas dentro do exercício social 
proporcionalmente ao tempo transcorrido até o seu encerramento.  

DLP – Data Loss 
Prevention 

Prevenção de Perda de Dados. Refere-se a sistemas e metodologias que 
possibilitam às empresas a reduzir o risco do vazamento de informações 
confidenciais. Os sistemas DLPs podem identificar a perda de dados 
através da identificação do conteúdo, monitoramento e bloqueio de 
dados sensíveis, ou seja, identificar, monitorar e proteger as informações 
confidenciais que podem estar em uso (máquinas dos usuários), em 
movimento (na rede corporativa) ou armazenadas (banco de dados, 
servidores, etc). A sigla DLP também pode se referir à Data Leak 
Prevention, em tradução livre Prevenção Contra Vazamentos de Dados, 
ou seja, evitar que o acesso a sistemas, como dados de cartão de crédito, 
usuário e senha ou qualquer outra forma de acesso restrito seja 
comprometida por uma ação má intencionada. O Data Leak Prevention 
também se refere às ações que visam evitar que um caso de perda de 
dados se torne também um caso de vazamento de dados. 

Documento 
Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 
formato 

Documento hábil 
Documentação que comprova os atos e fatos que originam o lançamento 
na escrituração contábil da entidade. 
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Dólar Comercial 

Taxa de câmbio publicado pelo Banco Central, utilizada nas operações 
comerciais do país, no pagamento do serviço da dívida externa e nas 
remessas de dividendos das empresas com sede no exterior. Há uma 
taxa para venda e outra para compra de dólares pelos bancos.  

Dólar Futuro 

Cotação esperada pelo mercado financeiro do valor do dólar, no futuro. 
A ideia básica do dólar futuro é que ao comprá-lo, o investidor esteja 
garantindo o valor que pagará pelo dólar no futuro, desta forma 
minimizando seu risco e ficando a salvo das variações do mercado, pois 
conhece hoje o valor que pagará pelo dólar, no futuro.  

Dólar Paralelo 

Cotação para comprar ou vender a moeda fora dos meios oficiais de 
conversão, geralmente realizada por doleiros. Em épocas de inflação 
alta, o dólar paralelo representa importante reserva de valor; com a 
inflação estável e em baixa, esta alternativa de investimento perde 
importância.  

Download 
Termo utilizado para descrever a gravação de um arquivo no computador 
do usuário a partir de um site na internet. 

DRAA – 
Demonstrativo dos 
Resultados da 
Avaliação Atuarial 

Documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as 
características gerais do plano e os principais resultados da avaliação 
atuarial.  

DRE - Demonstração 
de Resultados de 
Exercício 

Demonstrativo que informa receitas e despesas reconhecidas durante o 
exercício, de forma a evidenciar o resultado líquido dos Planos de 
Benefícios da EFPC.  

Duplicata 

Título de crédito formal e nominativo, disciplinado pelo direito 
cambiário, emitido pelo vendedor de mercadoria ou serviço 
correspondente a uma fatura de venda para pagamento contra 
apresentação ou a tempo certo de vista. Destina-se a aceite e pagamento 
pelo comprador. Circula mediante endosso para cobrança ou lastro em 
operação de crédito.  

Duration 
Termo em inglês que denomina uma medida de risco na qual se analisa o 
impacto da variação dos juros em um determinado ativo, ou carteira de 
investimentos. 
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E. 
 

E-commerce 
Electronic commerce. É a designação genérica para as operações de 
comércio eletrônico que utilizam a internet como ferramenta ou meio de 
transações. 

Economia de 
Escala 

Ocorre quando o custo médio da produção de um bem diminui com o 
aumento da escala de produção.  

Economia de 
Mercado 

Sistema econômico chamado também de “economia de livre mercado” ou 
“economia livre”, no qual a alocação de recursos é determinada apenas pela 
oferta e procura e não pela interferência direta do governo.  

Economia Mista 

Sistema econômico de mercado no qual os meios de produção possuem 
algum componente de intervenção estatal que pode ser um amplo setor de 
empresas estatais, a existência de controles de preços ou uma política 
econômica que enfatiza a planificação.  

Edge Computing 
É a computação na “borda da rede”, onde a captação e o armazenamento 
dos dados estão o mais próximo possível da sua fonte geradora. 

EFPC - Entidade 
Fechada de 
Previdência 
Complementar 

Sociedade civil ou fundação, sem fins lucrativos, sob a forma de sociedade 
civil ou fundação, que tem por objeto instituir planos privados de concessão 
de benefícios. Popularmente conhecida como Fundo de Pensão.  

Elegibilidade 
Significa preencher todos os requisitos que dão direito ao benefício 
previdenciário. 

Elegível 
Condição do ativo do Plano de Benefícios que cumpriu os requisitos 
necessários à obtenção de benefício oferecido.  

Eliminação 

Pela LGPD, é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em 
banco de dados, independentemente do procedimento empregado. 
Qualquer operação que vise apagar ou eliminar dados pessoais. Esta fase 
também contempla descarte dos ativos organizacionais nos casos 
necessários ao negócio da instituição. 

E-mail marketing 
Uso do e-mail para a realização de ações de marketing, mas realizada 
somente com a autorização do dono do e-mail. 

Emenda 
Constitucional 
Federal nº 
103/2019 

Altera o sistema de previdência social (Reforma da Previdência). 

Emissão Colocação de dinheiro ou títulos em circulação.  

Emolumentos 

No mercado de ações refere-se à taxa paga à Bolsa de Valores por conta dos 
negócios de compra e venda serem realizados em suas instalações, e não 
inclui custos com liquidação e custódia das ações. No mercado segurador 
refere-se às despesas adicionais cobradas do segurado pela companhia 
seguradora, o que inclui os impostos e encargos incidentes sobre o seguro.  

Empresa Privada 
Organização pertencente a indivíduos ou grupos, que produz e/ou 
comercializa bens ou serviços com o objetivo de lucro.  
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Encarregado 
Pessoa indicada pelo controlador e operador que atuará como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 

Encerramento do 
exercício 

Levantamento dos saldos das contas de resultado e das contas da 
programação orçamentária e financeira, para a apuração do resultado do 
exercício. 

Endosso 

Assinatura no verso de um título, pelo qual o proprietário (endossante) 
transfere sua posse para outrem (endossatário). Instrumento utilizado pelo 
segurador quando é necessário alterar dados, modificar condições ou 
objetos da apólice ou transferi-la a outro.  

Ente Federativo A União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Entidade com 
Multiplano 

EFPC que administra plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos 
grupos de participantes com independência patrimonial.  

Entidade de 
Plano Comum 

EFPC que administra plano ou conjunto de planos acessíveis a um universo 
de participantes.  

Entidade 
Multipatrocinada 

EFPC que congrega mais de um patrocinador ou instituidor.  

Entidade Singular 
Entidade fechada que está vinculada a apenas um patrocinador ou 
instituidor.  

Equilíbrio 
Atuarial 

Garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas 
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo 
prazo. 

Equilíbrio 
Financeiro 

Garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS 
em cada exercício financeiro. 

Equilíbrio 
financeiro e 
atuarial 

Cálculo que indica se os valores recebidos de contribuição são suficientes 
para o pagamento dos benefícios. No período atual seria a visão financeira, 
enquanto na visão atuarial é observado as contribuições e pagamentos 
futuros. 

Equilíbrio Técnico 
Situação apurada ao final de um período contábil em que o valor dos bens e 
direitos é igual ao das obrigações.  

Equilíbrio Técnico 
Atuarial ou 
Equivalência 
Atuarial 

Expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos 
garantidores de um Plano de Benefícios, acrescido das contribuições futuras, 
e o total dos compromissos atuais e futuros desse plano.  

Equivalência 
Financeira 

Igualdade entre dois montantes apurados financeiramente.  

ERP 
Sigla de “Enterprise Resource Planning”. Planejamento dos recursos do 
negócio. Plataformas desenvolvidas para integrar departamentos de uma 
empresa. Sistemas de gestão empresarial. 

Especulação 
Negociar em qualquer mercado, com o objetivo de auferir lucros no curto 
prazo, aproveitando uma situação temporária do mercado.  
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Estação de 
trabalho 

Designação dada ao computador de acesso do usuário. A estação de trabalho 
pode ser um desktop completo, com todas os dispositivos típicos de um PC 
ou ser uma máquina mais enxuta, deixando funções como armazenamento 
para serem executadas pelo servidor. 

Estatuto 
Conjunto de normas cuja característica comum é estabelecer regras de 
organização e funcionamento de um órgão ou empresa. 

ETF 
É a sigla para “exchange traded funds”, ou fundos de investimento com cotas 
negociadas em Bolsa. O ETF é um fundo que segue um índice – o Ibovespa, 
por exemplo. 

Exercício de 
Opções 

Operação pela qual o titular de uma operação exerce seu direito de comprar 
ou de vender o lote de ações-objeto, ao preço de exercício.  

Exercício 
Financeiro 

Período de execução dos serviços de um orçamento, equiparado pela lei 
4.320/1964 ao ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro). 

Exercícios 
anteriores 

Refere-se às dívidas reconhecidas, resultantes de compromissos gerados em 
exercícios financeiros anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento, 
que, por motivo de força maior, não foram objeto de emprenho. 

Exigível Em Longo 
Prazo 

Exigibilidades que vencem após o encerramento do exercício subsequente.  

Exigível 
Operacional 

Somatório dos compromissos de curto prazo já assumidos pela entidade, tais 
como benefícios a pagar, despesas administrativas a pagar, impostos e taxas 
a serem pagos, entre outros.  

Expectativa de 
Vida 

Tempo estimado de vida para uma pessoa, a partir da sua idade atual, 
extraído de uma tábua de sobrevivência.  

Extranet 
Rede de computadores com tecnologia internet que mantém comunicação 
com a empresa, mas está situada fora dela. Em geral usada para conectar a 
empresa com seus fornecedores e clientes. 
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F. 
 

FAC – Fundo de 
Aplicação em 
Cotas 

Termo que define um tipo básico de fundo de investimentos, onde o fundo 
não compra e vende papéis e títulos no mercado, mas cotas de outros 
fundos de investimento, ou seja, é um fundo de fundos. 

Fairness 

Expressão inglesa que pode ser compreendida como senso de justiça. É um 
dos quatro valores clássicos da governança corporativa, juntamente com 
disclosure, accountability e compliance, presentes nos códigos das boas 
práticas de alta gestão das companhias em toda parte do mundo.  

Fator Atuarial 

Fator calculado com base em premissas que poderão ser de natureza 
financeira, biométrica e demográfica, dentre outras, com o objetivo de 
preservar o equilíbrio entre compromissos e obrigações recíprocas, a 
exemplo do cálculo de contribuições, prêmios de seguro, etc.  

Fator de 
Capacidade 

Fator que reflete a perda do poder aquisitivo em termos reais ocorrida nos 
salários ou benefícios, obtido em função do nível de inflação estimada no 
longo prazo e da frequência de reajustes.  

Fator de 
Determinação do 
Valor Real Ao 
Longo do Tempo 

Ver Fator de Capacidade.  

Fator gerador 
É o que gera o pedido de aposentadoria. Pode ser por incapacidade ou idade 
avançada. 

Fechamento 
Anterior 

Última cotação do papel no pregão regular do dia anterior, sem considerar o 
After Market.  

Fechamento de 
Capital 

Quando uma empresa retira suas ações da bolsa de valores e torna-se uma 
sociedade limitada.  

Fechamento de 
Posição 

Operação pela qual o lançador de uma opção, pela compra em pregão de 
outra opção da mesma série, ou o titular, pela venda de opções adquiridas, 
encerram as suas posições ou parte delas.  

Fechamento Em 
Alta 

Quando o índice de fechamento da Bolsa de Valores for superior ao índice de 
fechamento do pregão anterior.  

Fechamento Em 
Baixa 

Quando o índice de fechamento da Bolsa de Valores for inferior ao índice de 
fechamento do pregão anterior.  

Fechamento 
Horário Regular 

Última cotação do papel no horário de pregão regular, sem considerar o 
After Market.  

Fiança 

Forma de garantia através da qual se o devedor não arcar com a obrigação 
assumida, então uma terceira pessoa terá que arcar com o pagamento desta 
obrigação. Denominação dada também à garantia aceita como margem em 
operações na BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), sendo que a mesma é 
devolvida ao cliente na liquidação da operação.  
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FIE – Fundo de 
Investimento 
Especialmente 
Constituído 

A carteira destes fundos é constituída de acordo com as regras do Conselho 
Monetário Nacional que estabelece como devem ser aplicadas. Este é o caso, 
por exemplo, dos fundos formados com recursos captados por seguradoras, 
empresas de capitalização e entidades de previdência privada. 

Fiex 
Sigla de Fundo de Investimentos no Exterior. É um fundo de investimento 
doméstico, que aplica a maior parte de seus recursos em títulos da dívida 
externa brasileira.  

FIF – Fundos de 
Investimento 
Financeiro 

São Fundos de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários. São 
regulamentados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, estando 
direcionados às áreas de commodities, taxas de juros interbancárias e outras 
modalidades.  

Finalidade 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que a coleta, o 
tratamento, o uso e a divulgação dos dados devem ter propósitos legítimos, 
específicos e explícitos, não podendo, portanto, que sejam utilizados com 
finalidades incompatíveis ou em desacordo com os objetivos da Cearaprev. 

FITVM – Fundo 
de Investimento 
de Títulos E 
Valores 
Mobiliários 

Categoria na qual se concentram os fundos de renda variável. Possui a 
finalidade de captar e investir recursos no mercado de capitais.  

Fluxo de Caixa 
Fluxo de pagamento e recebimento efetivo de dinheiro por uma pessoa 
(física ou jurídica) ou instituição governamental.  

Fringe Benefits 
Termo em inglês, de uso corrente na terminologia técnica brasileira, que 
designa os benefícios adicionais oferecidos por uma empresa ao funcionário, 
como assistência médica, fundo de pensão, seguro de vida, bonificações etc.  

Funaprev 
Fundo contábil-financeiro destinado ao pagamento de benefícios referente 
aos servidores civis do Estado do Ceará que entraram no RPPS até 
31/12/2013. 

Fundação Pública 

Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou 
entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento 
custeado por recursos da União e de outras fontes (lei 7.596/1987). 

Fundo 
Administrativo 

Aquele destinado à cobertura de despesas administrativas futuras do Plano 
de Benefícios, na forma dos regulamentos.  

Fundo Cambial 

Esses fundos foram renomeados de fundos referenciados cambiais para 
fundos cambiais. Os fundos cambiais mais comuns encontrados no mercado 
investem em títulos atrelados à variação da taxa de câmbio do real frente ao 
dólar norte-americano 

Fundo Capital 
Protegido (ou 
garantido) 

Um dos tipos de FIF que busca, na pior das hipóteses, garantir ao investidor 
pelo menos o retorno do capital investido e, se possível um adicional sobre 
este mínimo equivalente a um percentual de valorização do Ibovespa. 
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Fundo de 
Cobertura da 
Oscilação de 
Riscos 

Valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses 
adotadas na avaliação atuarial, cuja finalidade é anular ou reduzir o aumento 
de contribuições.  

Fundo de 
Investimento 

São condomínios constituídos com o objetivo de promover a aplicação 
coletiva dos recursos de seus participantes. São regidos por um regulamento 
e têm na assembleia geral dos cotistas o seu mecanismo básico de decisões.  

Fundo de Pensão Denominação popular para Entidade Fechada de Previdência Complementar.  

Fundo de Renda 
Fixa 

Uma das nove categorias de fundos de investimento acompanhadas pela 
Anbid (Associação Nacional de Bancos de Investimento) esta categoria de 
fundos inclui os fundos cuja carteira é composta basicamente por ativos de 
renda fixa, ou ativos que se comportam como tal. 

Fundo de Renda 
Variável 

Englobam fundos do tipo FITVM onde a maior parte da carteira está 
investida em ações, ou ativos de maior volatilidade. Além dos fundos de 
ações, essa categoria também inclui os fundos cambiais, fundos de 
derivativos e fundos de dívida externa. 

Fundo Imobiliário 

Fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, cujo 
patrimônio é destinado a aplicações em empreendimentos mobiliários. As 
quotas desses fundos são registradas na CVM, podendo ser negociadas em 
bolsa de valores ou no mercado de balcão.  

Fundo 
Multimercado 

Estes fundos diversificam a forma com que os recursos captados junto aos 
cotistas são aplicados, através do investimento em vários mercados ao 
mesmo tempo, além de poderem usar derivativos para alavancar seus 
rendimentos. 

Fundo Mútuo de 
Ações 

Conjunto de recursos administrados por uma distribuidora de valores, 
sociedade corretora, banco de investimento, ou banco múltiplo com carteira 
de investimento, que os aplica em uma carteira diversificada de ações, 
distribuindo os resultados aos cotistas, proporcionalmente ao número de 
quotas possuídas.  

Fundo Mútuo de 
Ações – Carteira 
Livre 

Constituído sob a forma de condomínio aberto ou fechado, é uma comunhão 
de recursos destinados à aplicação em carteira diversificada de títulos e 
valores mobiliários, devendo manter no mínimo 51% de seu patrimônio 
aplicado em ações de emissão das companhias abertas, opções de ações, 
índices de ações e opções sobre índices de ações.  

Fundo Mútuo de 
Investimento Em 
Empresas 
Emergentes 

Constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de 
recursos destinados a aplicação em carteira diversificada de valores 
mobiliários de emissão de empresas emergentes.  

Fusão 
Operação por meio da qual duas companhias decidem unir seus negócios. 
Muitas vezes, as ações das duas empresas são trocadas por papéis de uma 
terceira empresa, resultando da fusão.  
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G. 
 

Ganhos Atuariais 
Compreendem os efeitos das diferenças positivas entre as premissas 
atuariais e o que ocorreu efetivamente (ajustes advindos da experiência); e 
os efeitos das mudanças nas premissas atuariais.  

Ganhos/Perdas 
de Capital 

Diz-se dos lucros (ou dos prejuízos) quando se vendem ativos de capital – 
ações, títulos de dívida de longo prazo e imóveis – por preços maiores (ou 
menores) do que os pagos na compra.  

Gasto Público 
Despesas contabilizadas de um governo e seus órgãos públicos que são 
projetadas em cada exercício num orçamento fiscal.  

Geração Atual 
Conjunto dos beneficiários do Plano de Benefícios considerados na avaliação 
atuarial.  

Geração Futura 
Conjunto projetado de ativos que deverão aderir ao Plano de Benefícios nos 
exercícios seguintes aos da avaliação atuarial.  

GESCON - 
Sistema de 
Gestão de 
Consultas e 
Normas 

Sistema que tem como objetivo centralizar o registro de dúvidas dos entes 
federativos relativos ao acompanhamento, à orientação e à supervisão em 
via de comunicação informatizada e possibilitar que as respostas às dúvidas e 
os documentos sejam compartilhados, contribuindo para a educação 
previdenciária. 

Gestão 
Planejar, executar, controlar e agir para atingir os objetivos direcionados pela 
governança. 

Gestão da 
informação 

Conjunto de ações que busca, trata, armazena, gera e reutiliza dados para 
obter informações. 

Gestão da 
segurança da 
informação 

Processos que buscam proteger os ativos de informação da Cearaprev em 
conformidade com a lei. 

Gestão de Dados 
Processo de ações que realizam o planejamento, curadoria, aquisição, 
estruturação, organização e análise de dados. 

Gestão do 
conhecimento 

Processo de documentação, comunicação e armazenamento de 
conhecimentos para a organização. 

Go Around 
Expressão inglesa usada no mercado financeiro para designar operação de 
compra e venda de títulos do Tesouro Nacional realizada em leilões informais 
que podem ocorrer sempre que o Banco Central achar necessário.  

Goodwill 
Conjunto dos elementos não-materiais provenientes de fatores tais como 
reputação, relação com clientes e fornecedores, localização, etc., que 
contribuem para a valorização de uma instituição.  

Governança 
Corporativa 

Sistema implantado no âmbito da EFPC, que consiste na adoção de 
princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos 
capazes de possibilitar o pleno cumprimento de seus objetivos.  
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Governança de 
Dados 

É o desenvolvimento, execução e supervisão de políticas, normas, 
programas, planos, procedimentos e práticas que fornecem, controlam, 
protegem e aumentam o valor dos ativos de dados e informações, ao longo 
de seus ciclos de vida, nas organizações.  

Grau de Risco 
O grau de risco compara o potencial de perda do ativo ou carteira em relação 
a um benchmark (referencial) padrão.  
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H. 
 

Hacker Pessoa com grande habilidade técnica em tecnologia. 

Hadoop 

Apache Hadoop é um dos frameworks de software mais amplamente 
utilizado em Big Data. Ela é um conjunto de programas que permitem o 
armazenamento, a recuperação e análise de conjuntos muito grandes de 
dados utilizando hardware distribuído (permitindo que os dados sejam 
distribuídos por diversos dispositivos de armazenamento menores ao invés 
de um muito grande). 

Hedge 

Termo também usado no Brasil, sem tradução. Expediente adotado por 
compradores e vendedores para se resguardarem de flutuações de preços. 
São operações destinadas à proteção do investidor que quer reduzir o risco 
de suas aplicações.  

Hedge Fund 

Um fundo de hedge não se limita a investir em ações, debêntures e títulos do 
governo. Além disso, faz operações para se proteger de possíveis quedas dos 
ativos nos quais investiu e utiliza técnicas sofisticadas de formação de 
carteiras, reúnem grandes massas de capital subscrito por grandes bancos 
comerciais e de investimentos que estão impedidos pelas normas bancárias 
de exercer diretamente tais atividades.  

Hipoteca 

Oneração de um bem imóvel ou equivalentes, com o objetivo de assegurar o 
pagamento de dívida. Embora o bem esteja com o credor, não há 
transmissão da propriedade; no entanto, somente com seu consentimento é 
que o devedor poderá dispor do bem.  

Hipóteses 
Atuariais 

Conjunto projetado de ativos que deverão aderir ao Plano de Benefícios nos 
exercícios seguintes aos da avaliação atuarial.  

Hipóteses 
Econômico-
Atuariais 

Ver Hipóteses Atuariais.  

Holding 
Empresa que possui, como atividade principal, participação acionária em 
uma ou mais empresas. É a empresa que detém o controle acionário de 
outra empresa, ou de um grupo de empresas subsidiárias.  

Home Broker 

É um moderno canal de relacionamento entre os investidores e as 
Sociedades Corretoras, que torna ainda mais ágil e simples as negociações no 
mercado acionário, permitindo o envio de ordens de compra e de venda de 
ações pela Internet, e possibilitando o acesso às cotações, o 
acompanhamento de carteiras de ações, entre vários outros recursos.  

Hot Money 
São aplicações em títulos ou no câmbio, atraídas por taxas de juros elevadas 
ou diferenças cambiais significativas, de curtíssimo prazo, podendo deslocar-
se de um mercado para outro com grande agilidade de flutuações de preços.  
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I. 
 

IBA - Instituto 
Brasileiro de 
Atuária 

Fundado em 1944, com o objetivo de ampliar o campo das pesquisas 
atuariais.  

IBC-Br 

É o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Por ser divulgado 
mensalmente, o mercado considera o IBC-Br um índice que antecipa o 
resultado do PIB (Produto Interno Bruto), anunciado a cada três meses pelo 
IBGE. 

IBGE – Instituto 
Brasileiro de 
Geografia E 
Estatística 

Órgão federal cuja atribuição básica consiste em fornecer informações e 
estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica, demográfica, de 
recursos naturais, etc. necessários ao conhecimento da realidade física, 
econômica e social do país para fins de planejamento econômico, social e 
segurança nacional.  

Ibovespa – Índice 
da Bolsa de 
Valores de São 
Paulo 

Mede o desempenho de uma carteira hipotética formada pelas ações mais 
negociadas na bolsa. A composição da carteira e o peso de cada papel 
mudam de acordo com a representatividade do mercado.  

IBV – Índice da 
Bolsa de Valores 

Ver Ibovespa.  

IBX – Índice Brasil 
Mede o retorno de uma carteira hipotética composta por 100 ações 
selecionadas entre as mais negociadas na Bovespa, em número de negócios 
e volume financeiro.  

IBX-100 – Índice 
Brasil 

Índice que mede o retorno de uma carteira hipotética composta por 100 das 
ações mais negociadas em termos de número de negócios e volume 
financeiro do Bovespa. 

IBX-50 – Índice 
Brasil 

Índice, ponderado por critérios de valor de mercado e free float, que 
exprime a variação média diária de uma carteira de 50 ações negociadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo. O IBX-50 tem as mesmas características do 
IBX-100, mas apresenta a vantagem operacional de ser mais facilmente 
reproduzido pelo mercado. 

IDH – Índice de 
Desenvolvimento 
Humano 

Utilizado pelo Programa das Nações Unidas no seu relatório anual como 
medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança média 
de vida, natalidade e outros fatores. É uma forma padronizada de avaliação 
e medida do bem-estar de uma população.  

IGP – Índice Geral 
de Preços 

Existem dois tipos de IGP e ambos são calculados pela FGV (Fundação 
Getúlio Vargas).  

IGP-DI – Índice 
Geral de Preços - 
Disponibilidade 
Interna 

Índice cuja coleta dos dados vai do primeiro ao último dia do mês de 
referência e a divulgação ocorre próxima ao dia 20 do mês posterior. O IGP-
DI foi criado com o objetivo de balizar o comportamento de preços em geral 
na economia.  
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IGP-M – Índice 
Geral de Preços do 
Mercado 

A coleta dos dados é efetuada entre o dia 21 do mês anterior ao dia 20 do 
mês de referência. A cada decêndio do período de coleta ocorrem 
divulgações de prévias. O IGP-M foi criado com o objetivo de se possuir um 
indicador confiável para as operações financeiras, especialmente as de 
longo prazo, sendo utilizado para correções de Notas do Tesouro Nacional 
(NTN) dos tipos B e C.  

IMA 

Índice de Mercado ANBIMA - O IMA é uma família de índices de renda fixa, 
que representa a evolução da carteira de títulos públicos federais a preços 
de mercado, com abrangência aproximada de 97% desse segmento de 
mercado. Os demais índices são determinados pelos indexadores a que são 
atrelados os títulos: prefixados (IRF-M), indexados ao IPCA (IMA-B), 
indexados ao IGP-M (IMA-C) e pós-fixados, que respondem à taxa Selic 
(IMA-S). 

Imobilizados 
Diz-se dos bens e dos direitos destinados às atividades da empresa: 
terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, 
obras em andamento para uso próprio etc.  

Inativos Representado pelos aposentados. 

Incapacidade 

A perda da capacidade de um participante desempenhar todas as suas 
atividades, bem como qualquer trabalho remunerado. À incapacidade 
aplicam-se subsidiariamente as normas previstas na legislação da 
Previdência Social para o benefício de aposentadoria por invalidez ou 
auxílio-doença.  

INCC – Índice 
Nacional de 
Construção Civil 

Avaliação dos preços no setor de construção civil, não só de materiais como 
de mão-de-obra.  

Incorporação 
É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras 
que lhes sucedem em todos os direitos e obrigações.  

Indexador 
Termo usado para se referir ao índice utilizado para atualização monetária 
de um determinado valor. Dentre os indexadores mais usados no país estão 
os índices de inflação, como o IGP-M, o IPCA e o IPC-FIPE.  

Índice de Ações 
Os índices de ações são indicadores da variação de preços de mercados, 
utilizados para a avaliação comparada de performance dos preços das ações 
para administradores e investidores.  

Índice de 
Lucratividade 

Relação entre o capital atual e o inicial de uma aplicação.  

Índice de Sharpe 
Número que expressa o retorno por nível de risco de cada carteira ou ativo. 
Este índice é usado pela Anbid para avaliar o desempenho dos fundos de 
investimento.  

Índice 
Preço/Lucro – P/L 

Quociente da divisão do preço de uma ação no mercado, em um instante, 
pelo lucro líquido anual da mesma. Assim, o P/L é o número de anos que se 
levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação, pelo 
recebimento do lucro gerado por uma empresa. Para tanto, torna-se 
necessário que se condicione essa interpretação à hipótese de que o lucro 
por ação se manterá constante e será distribuído todos os anos.  
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Índices de Preços 

Refere-se a um número que permite acompanhar a evolução do preço de 
um determinado produto (ou uma cesta de produtos) no tempo. A taxa de 
inflação, tradicionalmente chamada por índice de inflação, expressa a 
variação de um número índice que é calculado a partir da média ponderada 
de preços de vários bens (previamente estabelecidos por um instituto de 
pesquisa).  

Informação 
Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 
formato 

Informação 
pessoal 

Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável 

Informação 
Privilegiada 

Informação que não é pública, conhecida por poucos. O insider é a pessoa 
que teve acesso à esta informação privilegiada. É ilegal usar informações 
privilegiadas para obter ganhos no mercado financeiro.  

Informação 
pública 

Divulgada livremente e com acesso ao público geral. 

Informação 
sigilosa 

Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão 
de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado 

INPC – Índice 
Nacional de 
Preços Ao 
Consumidor 

É o índice calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
com o objetivo de balizar os reajustes de salário.  

Inplit 
Termo utilizado para designar o mero agrupamento de ações: o número de 
papéis em poder do acionista diminui, sem alterar sua participação no 
capital da empresa.  

Input 
Entrada de dados por meio de um programa ou código que serão utilizados 
para gerar resultados. 

Inquérito 
Administrativo 

Destina-se a apurar responsabilidade de pessoa física ou jurídica, por ação 
ou omissão, no exercício das suas atribuições no âmbito do regime de 
previdência complementar operado pelas Entidade Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPCs.  

Insider 
Investidor que tem acesso privilegiado a determinadas informações, antes 
que estas se tornem conhecidas no mercado.  

INSS – Instituto 
Nacional de 
Seguridade Social 

Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Previdência Social, que 
administra o Regime Geral da Previdência Social, sendo responsável pelo 
pagamento da aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-
acidente, entre outros benefícios previstos em lei.  

Instituidor 
Pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que oferece aos 
seus associados plano de benefícios de caráter previdenciário administrado 
por uma EFPC.  

Instrução 
Instrumento de normatização usado por instituições governamentais como 
o Banco Central ou a Comissão de Valores Mobiliários o mercado financeiro.  

Integralidade 
Garantia de que o valor da aposentadoria seja igual ao último salário da 
ativa. 
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Integridade 
Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino. É a Comprovação que a informação permaneça em seu 
estado original, sem que sofra alterações indevidas. 

Inteligência 
Artificial 

Disciplina da ciência da computação que consiste na capacidade da máquina 
em se basear em qualquer ação que gere dados, como o comportamento 
humano, para resolver problemas. Em outras palavras, é um sistema 
inteligente que consegue absorver informações do meio, utilizando análises 
avançadas e técnicas baseadas em lógica, para tomar uma ação pautada 
nessa informação. 

Interbancário 

É o mercado em que são feitas as operações entre os bancos. O Banco 
Central atua nesse mercado para regular a quantidade de dinheiro do 
sistema financeiro. Para isso, ele toma ou empresta recursos a uma 
determinada taxa de juros.  

Internet das coisas 

termo usado para descrever o fenômeno que mais e mais todos “coisas” 
(objetos, pessoas, aparelhos, carros, etc.) irão recolher, analisar e transmitir 
dados para aumentar a sua utilidade, por exemplo, carros que dirigem, 
geladeiras que se auto abastecem, etc. 

Interoperabilidade 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que os dados 
deverão estar disponíveis em linguagem formal e acessível, com formatos e 
protocolos comuns e conhecidos, visando garantir a comunicação, 
integração, compartilhamento e reuso de dados e informações. 

Interventor 
Autoridade máxima na EFPC sob intervenção, empossada pelo órgão 
fiscalizador competente, com amplos poderes de administração e 
representação durante o regime de administração especial da entidade.  

Intranet 
Uma rede privada dentro de uma companhia ou organização que usa o 
mesmo tipo de software disponível na Internet, mas para uso interno 
apenas. Uma Intranet não precisa ser uma internet 

Invalidez Por 
Acidente 

Consequência de lesão corporal de natureza involuntária e violenta, que 
implique a redução ou abolição da capacidade para o exercício de atividades 
profissionais ou cotidianas.  

Invalidez 
Profissional 

Incapacidade permanente ou temporária resultante de lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença, produzida no exercício profissional.  

Inversões 
Financeiras 

Dispêndio com a compra de imóveis ou bens de capita já em uso e também 
com a compra, aumento ou constituição de títulos de empresa. É uma 
despesa de capital que não agrega valor ao produto da economia nacional, 
por ser uma transação já registrada em período anterior. 

Investidor 
Institucional 

Instituição que dispõe de vultosos recursos mantidos em certa estabilidade 
e que investe parte deles no mercado de capitais.  

Investidor 
qualificado 

Classe de investidor institucional, ou profissional, que já está familiarizado 
com as operações de investimento realizadas no mercado financeiro e de 
capitais. A CVM editou regulamentação estabelecendo os critérios de 
definição deste tipo de investidor. 

Investimento 
Emprego da poupança em atividade produtiva, objetivando ganhos a médio 
ou longo prazo. É utilizado, também, para designar a aplicação de recursos 
em algum tipo de ativo financeiro.  
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Investimento dos 
RPPS 

Valores aplicados pelo RPPS para cobertura das obrigações previdenciárias, 
com a observância da regulamentação específica. 

Investimento 
Estrangeiro 

Aquisição de empresas, equipamentos, instalações, estoques ou interesses 
financeiros de um país por empresas, governos ou indivíduos de outros 
países.  

IOF – Imposto 
Sobre Operações 
Financeiras 

Imposto cobrado sobre as operações de crédito e seguro realizadas por 
instituições financeiras e seguradoras.  

IP 

IP define a unidade básica de transferência de dados e o formato exato de 
dados passados pela Internet, IP sozinho é semelhante ao sistema postal, 
permitindo-nos endereçar um pacote e colocá-lo no sistema, mas não há 
ligação direta entre o remetente e o destinatário. TCP/IP, por outro lado, 
estabelece uma conexão entre dois hosts de forma que eles possam enviar 
mensagens entre si por um período 

IPC – Índice de 
Preços ao 
Consumidor 

Divulgado na 1ª ou 2ª semana do mês, o IPC é calculado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) todos os meses. 

IPCA – Índice de 
Preços Ao 
Consumidor 
Ampliado 

Índice calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
com o objetivo de corrigir os balanços e demonstrações financeiras 
trimestrais e semestrais das companhias abertas. Este índice é utilizado para 
atualização dos salários de contribuição. 

IPO 
Sigla em inglês para oferta inicial de ações. Como é chamada a operação de 
abertura de capital de uma empresa na bolsa de valores.  

Isenção Exclusão ou dispensa do cumprimento de uma obrigação.  

ITIL - Information 

Technology 
Infrastructure Library  

biblioteca de infraestrutura de TI) é um conjunto de melhores práticas para 
gerenciar os serviços de TI. 
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J. 
 

Java 

Linguagem de programação criada pela Sun Microsystems e projetada 
especificamente para escrever applets, os quais podem ser transferidos com 
segurança, via Internet, para o computador do usuário. Pode também ser 
usada para escrever programas executáveis fora da WWW. 

Javascript 

Linguagem para criação de scripts. Seu objetivo é possibilitar aos autores da 
WWW projetarem sites interativos. Embora compartilhe muitas 
características e estruturas da linguagem Java, ela foi desenvolvida 
independentemente. Javascript pode interagir com hiperdocumentos HTML 

JDK - Java 
Development Kit 

Software desenvolvido pela Sun Microsystems que implementa o conjunto 
básico de ferramentas necessárias para escrever, testar e depurar aplicações 
Java e applets. 

Joint-Venture 
Associação de empresas para o desenvolvimento e execução de um projeto 
específico.  

Juro Sobre O 
Capital Próprio 

As empresas, na distribuição de resultados aos seus acionistas, podem optar 
por remunerá-los por meio do pagamento de juros sobre o capital próprio, 
desde que sejam atendidas determinadas condições estabelecidas em 
regulamentação específica.  

Juros Atuariais Taxa de Juros Atuariais.  

Juros Compostos 
Juro calculado sobre o montante inicial acrescido de seus próprios juros. No 
cálculo de juro composto, o juro obtido em um período é incorporado ao 
principal no período seguinte.  

Juros Simples 
Ao contrário do juro composto, neste caso o juro é pago apenas sobre o 
valor do principal (ou montante) do empréstimo ou aplicação.  

 
  



54 

 

L. 
 

LAI – Lei de 
Acesso à 
Informação 

Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre os procedimentos que devem ser 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir o 
acesso dos cidadãos às informações de interesse particular, coletivo ou geral, 
informações sobre atos e documentos de governos, resguardado o sigilo de 
informações referentes à segurança da sociedade e do Estado. 

Lançamento de 
Opções 

Operação de venda que dá origem às opções de compra ou de venda.  

Lance 
Preço oferecido em pregão para a compra ou venda de um lote de títulos, 
pelos representantes das sociedades corretoras.  

Lastro 
Depósito em ouro que serve de garantia ao papel-moeda. Nas operações do 
mercado financeiro brasileiro, lastro são os títulos dados em garantia de uma 
operação de open market.  

Leasing 

Modalidade de crédito profissional formada por um contrato de locação de 
equipamentos mobiliários ou imobiliários, acompanhado de uma promessa 
de venda ao locatário. Neste caso, não há imobilização de capital, sobretudo 
nos casos em que o valor do bem é muito alto e que terá utilização limitada.  

Lei 
Complementar 
Estadual nº 
12/1999 

Institui o Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e 
Militares, dos Agentes Públicos Civis e dos Membros de Poder do Estado do 
Ceará. 

Lei 
Complementar 
Estadual nº 
184/2018 

Cria a Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará. 

Lei 
Complementar 
Estadual nº 
210/2019 

Dispões sobre a aplicação, em âmbito estadual, da Emenda Constitucional 
Federal nº 103/2019 (Reforma da Previdência). 

Lei 
Complementar 
Estadual nº 
92/2011 

Disciplina o procedimento de aposentadoria dos servidores públicos civis. 

Lei 
complementar nº 
101/2000 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, definindo regras 
para publicidade dos dados e resultados sendo, portanto, um modelo de 
negócio para uma fundação pública. 

Lei 
complementar nº 
131/2009 

Lei da Transparência Pública. Lei que acrescenta dispositivos à lei de 
responsabilidade fiscal com a finalidade de determinar a disponibilização, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira. 
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Lei da 
Transparência 
Pública. 

Ver Lei complementar nº 131/2009. 

Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão social e de outras providencias, pressupondo uma ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas. Ver também: Ver Lei complementar 
nº 101/2000. 

Lei Federal nº 
8.666/1994 

Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

Lei nº 
12.527/2011 

Lei de Acesso à Informação. Lei que dispõe sobre os procedimentos que 
devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para garantir o acesso dos cidadãos às informações de interesse particular, 
coletivo ou geral, informações sobre atos e documentos de governos, 
resguardado o sigilo de informações referentes à segurança da sociedade e 
do Estado. 

Lei nº 
12.965/2014 

Marco Civil da Internet. Lei que estabelece os princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet no Brasil abrangendo componentes em 
relação à segurança e proteção dos dados dos usuários. 

Lei nº 
13.460/2017 

Lei de proteção ao usuário dos serviços públicos. Dispõe sobre participação, 
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 
administração pública. 

Lei nº 
13.709/2018 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Dispõe sobre o tratamento 
de dados pessoais, por pessoa natural ou jurídica de direito privado ou 
público, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. 

Leilão Especial 
Sessão de negociação em pregão, em dia e hora determinados pela bolsa de 
valores em que se realizará a operação.  

Letra de Câmbio 

É uma ordem de pagamento, com renda fixada e com tempo certo de 
vencimento. São emitidas por Sociedades de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Financeiras), para a captação de recursos para o 
financiamento da compra de bens e serviços, ou tomadores de crédito 
pessoal.  

Letra do Tesouro 

Qualquer título emitido pelo governo federal, com prazo fixo e que paga 
juros de mercado. As Letras do Tesouro são usadas como instrumento de 
controle do dinheiro circulante e de financiamento a investimento e obras 
públicas.  

Letras 
Imobiliárias E 
Hipotecárias 

São títulos emitidos por Sociedade de Crédito Imobiliário, com garantia da 
Caixa Econômica Federal, para a captação de poupança destinada ao Sistema 
Financeiro da Habitação.  

LFT – Letra 
Financeira do 
Tesouro 

Título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa SELIC. Sua 
remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a 
data de liquidação da compra e a data de vencimento do título, acrescida, se 
houver, de ágio ou deságio no momento da compra.  
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LGPD - Lei Geral 
de Proteção de 
Dados 

Principal lei que engloba a proteção de dados dos usuários e a publicidade 
desses dados, servindo como modelo de negócio para a Cearaprev. Ver 
também: Lei nº 13.709/2018. 

Licitação 
É o procedimento administrativo que acontece antes da contratação de 
serviços ou aquisição de produtos pelos entes da Administração Pública. 

Linguagem de 
programação 

Um vocabulário e conjunto de regras gramaticais para que um computador 
execute tarefas específicas 

Linguagem R Um popular ambiente de software open source usado para análise. 

Liquidação 
É o processo final de uma operação de compra e venda de ações realizadas 
no pregão da Bolsa de Valores, quando ocorre a liquidação física (ações) e 
financeira (dinheiro).  

Liquidação 
Extrajudicial 

Regime que pode ser decretado pelo órgão fiscalizador da EFPC, quando 
constatada a inexistência de condições para o funcionamento da entidade ou 
a inviabilidade de sua recuperação, mediante a nomeação de liquidante com 
amplos poderes de administração e liquidação, com a finalidade básica de 
organizar o quadro geral de credores, realizar o ativo e liquidar o passivo da 
entidade.  

Liquidante 
Autoridade máxima na EFPC em liquidação extrajudicial, empossada pelo 
órgão fiscalizador competente, com amplos poderes de administração, 
representação e liquidação.  

Liquidez 
Maior ou menor facilidade de se negociar um título, convertendo-o em 
dinheiro.  

Liquidez do Plano 
Existência, em dado momento, de ativos realizáveis capazes de cobrir os 
compromissos financeiros do Plano de Benefícios em curto prazo.  

Localizabilidade 
Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Da qualidade do 
dado que é facilmente localizado. 

Login 
Identificação (nome de usuário) para acesso a um determinado computador 
ou sistema. 

Logoff 
Se refere a terminar o uso de um sistema computacional, onde todos os 
programas são fechados e posteriormente é possível iniciar com outro 
usuário. 

Logon É o ato da autenticação na entrada de um computador ou sistema. 

Longo Prazo 
Período superior a um ano. Termo frequentemente usado em referência ao 
período de duração ou prazo de vencimento de um investimento e/ou linha 
de crédito. 

Lote Quantidade de títulos de características idênticas.  

Lote Fracionário Quantidade de ações inferior ao lote-padrão.  

Lote-Padrão 
Lote de títulos de características idênticas e em quantidade prefixada pelas 
bolsas de valores.  

LTN – Letra do 
Tesouro Nacional 

As LTN são títulos de renda-fixa emitidos pelo Tesouro Nacional. Sua 
rentabilidade é definida no momento da compra. A rentabilidade é dada pela 
diferença entre o preço de compra do título e seu valor nominal no 
vencimento.  
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Lucratividade 

Ganho líquido total propiciado por um título. Em bolsa, o lucro líquido 
proporcionado por uma ação, resultante de sua valorização em pregão em 
determinado período e do recebimento de proventos — dividendos, 
bonificações e/ou direitos de subscrição — distribuídos pela empresa 
emissora, no mesmo intervalo de tempo.  

Lucratividade 
Média 

Média das várias lucratividades alcançadas por um título em diversos 
períodos.  

Lucro Bruto 
É o resultado apurado do total de receitas menos o total de despesas de uma 
empresa, não considerando a dedução de IR e as participações.  

Lucro Cessante 
Aquele que o credor deixou de obter durante o período em que o devedor 
não cumpriu as obrigações.  

Lucro Líquido 
É o saldo que resulta após a dedução de imposto de renda e diversas 
participações sobre o Lucro Bruto.  

Lucro Líquido Por 
Ação 

Ganho por ação obtido durante um determinado período, calculado por 
meio da divisão do lucro líquido de uma empresa pelo número existente de 
ações.  

Lucro Presumido 

Um dos regimes tributários existentes no Brasil no qual o imposto devido é 
calculado com base em um lucro que não é apurado de maneira formal, mas 
sim estimado com base em uma alíquota fixa sobre o faturamento da 
empresa. É sobre esse lucro que empresa, então, recolhe o imposto de 
renda.  

Lucro Real 

Forma de apuração do lucro da empresa para fins de cálculo do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social na qual os impostos são calculados com base 
no lucro efetivamente obtido pela empresa, apurado considerando-se todas 
as receitas, menos todos os custos e despesas, de acordo como o 
regulamento do Imposto de Renda.  

Lucro Reinvestido 
Parcela dos lucros de uma empresa que não é distribuída aos acionistas, mas 
sim destinada a novos investimentos para garantir o crescimento da 
empresa.  

Lucro Retido 
É o saldo remanescente dos lucros líquidos e dos dividendos ainda não 
distribuídos e não capitalizados, mas já apropriados para constar no 
Patrimônio Líquido na data do Balanço.  
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M. 
 

Machine Learning 

É uma subcategoria de Inteligência Artificial, no qual a máquina não só 
consegue extrair informações dos dados para tomar uma ação, como 
identifica padrões, sendo capaz de aprender e se adaptar a novas 
informações, e encontrar a melhor ação, tendo como base a sua própria 
experiência com o mínimo de intervenção humana. 

Marco Civil da 
Internet 

Lei nº 12.965/2014 estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da Internet no Brasil abrangendo componentes em relação à 
segurança e proteção dos dados dos usuários. 

Margem 

Montante, fixado pelas bolsas de valores ou caixa de registro e liquidação, a 
ser depositado em dinheiro, títulos ou valores mobiliários, pelo cliente que 
efetua uma compra ou uma venda a termo ou a futuro, ou um lançamento a 
descoberto de opções.  

Market Share 

Expressão em inglês que significa participação no mercado. É a fatia das 
vendas de um produto que cada fabricante detém, ou seja, corresponde à 
participação de mercado de uma empresa ou grupo dentro do seu segmento 
de atuação.  

Marketplace 

O marketplace é um e-commerce, mediado por uma empresa, em que vários 
lojistas se inscrevem e vendem seus produtos. Essa loja virtual funciona de 
forma que o cliente pode acessar um site e comprar itens de diferentes 
varejistas, pagando tudo junto, em um só carrinho. 

Matriz de Riscos 
Documento onde são registrados os riscos identificados e a avaliação de seus 
impactos e probabilidade de ocorrência, para os processos, etapas e 
atividades das unidades de negócio.  

Mercado À Vista 

Mercado no qual a liquidação física (entrega dos títulos pelo vendedor) se 
processa no 2º dia útil após a realização do negócio em pregão e a liquidação 
financeira (pagamento dos títulos pelo comprador) se dá no 3º dia útil 
posterior à negociação, somente mediante a efetiva liquidação física.  

Mercado de 
Ações 

Segmento do mercado de capitais, que compreende a colocação primária em 
mercado de ações novas emitidas pelas empresas e a negociação secundária 
(em bolsas de valores e no mercado de balcão) das ações já colocadas em 
circulação.  

Mercado de 
Balcão 
Organizado 

Sistema organizado de negociação de títulos e valores mobiliários de renda 
variável, administrado por entidade autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM.  

Mercado de 
Opções 

Mercado no qual são negociados direitos de compra ou venda de um lote de 
valores mobiliários, com preços e prazos de exercício preestabelecidos 
contratualmente. Por esses direitos, o titular de uma opção de compra paga 
um prêmio, podendo exercê-los até a data de seu vencimento ou revendê-
los no mercado. O titular de uma opção de venda paga um prêmio e pode 
exercer sua opção apenas na data do vencimento, ou pode revendê-la no 
mercado durante o período de validade da opção.  
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Mercado 
Financeiro 

É o mercado voltado para a transferência de recursos entre os agentes 
econômicos.  

Mercado Futuro 
Mercado no qual são realizadas operações, envolvendo lotes padronizados 
de commodities ou ativos financeiros, para liquidação em datas prefixadas.  

Mercados de 
Capitais 

Conjunto de operações de transferência de recursos financeiros de prazo 
médio, longo ou indefinido, efetuadas entre agentes poupadores e 
investidores, por meio de intermediários financeiros.  

Meta Atuarial 
Parâmetro mínimo desejado para o retorno de investimentos, geralmente 
fixado como sendo a taxa real de juros adotada na avaliação atuarial 
conjugada com o índice de inflação. 

Meta Mínima 
Atuarial 

Ver Meta Atuarial.  

Metadados 
Menor unidade da composição de uma informação que descrevem os dados 
da instituição e permitem a compreensão,gerência, controle, distribuição e 
preservação dos dados. 

Método de 
Financiamento 
Atuarial 

Metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição 
das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime 
financeiro de capitalização, em face das características biométricas, 
demográficas, econômicas e financeiras dos participantes.  

Método de 
Recorrência 

Método matemático utilizado para projetar valores efetivamente avaliados 
em determinada data.  

Mídia 
Forma e tecnologia usadas para comunicar alguma informação. 
Apresentações multimídia, por exemplo, combinam diferentes tipos de 
mídia, tais como: texto, vídeo, músicas, voz, animações, gráficos e fotografias 

Mindset Digital 
Mentalidade digital. Mudança do pensamento tradicional, analógico uma 
forma de pensar mais moderna, de acordo com as novas tecnologias; 

Mineração de 
dados 

Também conhecida como data mining, a mineração de dados nada mais é 
que o processo de encontrar padrões na big data. Cabe ao profissional 
empregar as ferramentas corretas para observá-los e, com base nesse 
conhecimento, tirar conclusões que possam ser utilizadas para desenvolver 
novas estratégias. 

Modelagem 
É a atividade que descreve um problema real de forma matemática para 
treinar os algoritmos da máquina. 

Modelo 
É o Machine Learning pronto para uso, ou seja, é a descrição matemática do 
problema, um conjunto de regras e suposições feitas para descrever as 
variáveis, treiná-las e que responde à pergunta do problema. 

Monopólio 

Situação de mercado em que uma empresa domina a oferta de um 
determinado produto ou serviço. Termo econômico que descreve a condição 
em que um único vendedor domina o mercado, podendo discriminar preços. 
A legislação da maioria dos países desencoraja o monopólio, que só é aceito 
quando exercido pelo Estado em segmentos estratégicos, como energia, por 
exemplo.  
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Montepio 

Instituição formada com a intenção de dar às pessoas, que para ela 
contribuírem, assistência em caso de doença, invalidez, ou pensão à família 
em caso de morte. Atua como uma forma de previdência. Por extensão, é 
também a denominação atribuída ao benefício, pecúlio ou pensão que 
constitui objeto do montepio.  

Moratória 

Prorrogação de prazo solicitado pelo devedor, ou concedido pelo credor, 
para pagamento de uma dívida. De acordo com a definição do Direito 
Comercial, o termo pode ser usado para determinar a prorrogação de prazo 
solicitado pelo devedor, também podendo ser concedida pelo credor para 
pagamento de uma dívida. Difere da concordata pelo seu caráter não 
judicial.  

MS SQL 

O Microsoft SQL Server é um SGDB desenvolvido pela Microsoft. Sua 
principal função é a de armazenar e recuperar dados solicitados por outras 
aplicações de software, sejam aqueles no mesmo computador ou aqueles 
em execução em outro computador através de uma rede (incluindo a 
Internet). 

Multifundo 
Situação que caracteriza a gestão individualizada dos investimentos de mais 
de um Plano de Benefícios.  

Multimídia  Uso simultâneo de dados em diferentes formas de mídia 

Multipatrocínio Ver Entidade Multipatrocinada.  

Multiplano Ver Entidade com Multiplano.  

Mutualismo 

Princípio pelo qual todos aqueles que contribuem individualmente 
colaboram para a formação de um fundo único. Quando um ou mais desses 
mutuários (ou seus beneficiários) têm a necessidade de recorrer aos recursos 
previstos em contrato, é exatamente a este fundo comum que os 
administradores do plano recorrerão para atender às necessidades do(s) 
participante(s). O mutualismo determina que os riscos inerentes de um plano 
de benefícios sejam distribuídos entre todos os participantes.  

MySQL 
O MySQL é um SGBD (sistema de gestão de banco de dados) que utiliza a 
linguagem SQL como interface. 
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N. 
 

Não-
supervisionado 

É um tipo de algoritmo de Machine Learning que permite abordar problemas 
com pouco ou nenhum conhecimento prévio da resposta, com o objetivo de 
encontrar características semelhantes para separar seus dados em clusters 
(grupos). 

NASDAQ 
Principal instituição norte-americana operando no mercado de balcão. Neste 
tipo de mercado os títulos são negociados por meio de pregão eletrônico e 
não por meio do pregão ao vivo.  

NBC – Notas do 
Banco Central 

Título de curto prazo emitido pelo Banco Central, emitido para fins de 
política monetária exclusivamente sob forma escritural no Selic e cuja 
rentabilidade é pós-fixada e possui várias séries com índice de atualização 
próprio (Selic, Dólar, etc.). 

NLP 
Mais um tipo de Inteligência Artificial, que permite a máquina entender, 
interpretar e responder a linguagem natural, ou seja, informações em 
formato texto ou por voz de seres humanos. 

NoSQL 

Refere-se a sistemas de gerenciamento de banco de dados que não (ou não 
só) usam tabelas relacionais geralmente usados em sistemas de banco de 
dados tradicionais. Ele refere-se a sistemas de armazenamento e 
recuperação de dados que são projetados para lidar com grandes volumes de 
dados, mas sem categorização tabular (ou esquemas). 

Nota de 
Corretagem 

Documento que a sociedade corretora apresenta ao seu cliente, registrando 
a operação realizada, com indicação da espécie, quantidade de títulos, preço, 
data do pregão, valor da negociação, da corretagem cobrada e dos 
emolumentos devidos.  

Nota Explicativa 

Esclarecimentos apresentados nas demonstrações contábeis com 
informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não 
suficiente evidências ou que não constam as demonstrações contábeis 
propriamente ditas. 

NOVO COMPREV 
É a Sigla do Sistema Informatizado de Compensação Previdenciária, que tem 
como objetivo operacionalizar toda a compensação previdenciária entre o 
RGPS e o RPPS ou entre os diversos RPPS's. 

Novo Mercado 

Nome dado ao novo segmento da BM&F Bovespa com a proposta de manter 
um sistema de negociação separado na Bolsa, no qual serão negociadas 
apenas ações de empresas que atendam a um conjunto de exigências que 
protegem os acionistas minoritários. O objetivo é atrair maior número de 
investidores, nacionais e internacionais, e aumentar o volume de negócios. A 
adesão das empresas é voluntária.  

NTA - Nota 
Técnica Atuarial 

Documento técnico elaborado por atuário contendo as expressões de cálculo 
das provisões, reservas e fundos de natureza atuarial, contribuições e 
metodologia de cálculo para apuração de perdas e ganhos atuariais, de 
acordo com as hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e 
econômicas, modalidade dos benefícios constantes do Regulamento, 
métodos atuariais e metodologia de cálculo.  
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NTN – Nota do 
Tesouro Nacional 

Título do Tesouro que têm várias destinações. Pode ser para cobrir rombos 
do Orçamento da União ou até para troca de dívida externa (em dólares) por 
dívida interna. Possui várias séries, cada uma com um tipo de correção: 
cambial, inflação, TR, TJLP, etc.  

NTN-B – Notas do 
Tesouro Nacional 
Série B 

Títulos de renda-fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, com rentabilidade 
vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos quando da 
emissão, em porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal 
atualizado. 

NTN-C – Notas do 
Tesouro Nacional 
Série C 

Títulos de renda-fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, com rentabilidade 
vinculada à variação do IGP-M, acrescida de juros definidos quando da 
emissão, em porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal 
atualizado 

NTN-D – Notas do 
Tesouro Nacional 
Série D 

Títulos de renda-fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, com fator de 
remuneração pós-fixada resultante da variação da cotação de venda do dólar 
no mercado de câmbio de taxas livres. A taxa de juro é definida quando da 
emissão, em porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal 
atualizado. 

NTN-H – Notas do 
Tesouro Nacional 
Série H 

Títulos de renda-fixa emitidos pelo Tesouro Nacional com remuneração 
determinada pela variação da TR desde a emissão até o resgate. 

Nyse 

É a Bolsa de Valores de Nova York, a maior e mais importante Bolsa de 
Valores do mundo. Localizada na Wall Street, Nova York, ali são negociados 
títulos e ações das principais empresas dos Estados Unidos e do mundo. O 
índice que mostra a evolução desses negócios é o Dow Jones.  
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O. 
 

Objeto Entidade autocontida que inclui dados e procedimentos para manipulá-los 

Obrigação 
Dívida Ou Exigibilidade Geralmente Associada A Um Título De Crédito 
Emitido Por Um Ente Público Ou Privado. 

Oferta Primária 
É quando a empresa, com capital aberto ou não, faz uma emissão de novas 
ações. Os papéis são emitidos para aquela negociação e o dinheiro da 
operação vai todo para o caixa da companhia.  

Oferta Pública de 
Compra 

Proposta de aquisição, por um determinado preço, de um lote específico de 
ações, em operação sujeita à interferência.  

Oferta Pública de 
Venda 

Proposta de colocação, para o público, de um determinado número de ações 
de uma empresa.  

Oferta 
Secundária 

É quando a empresa, que já tem capital aberto, negocia papéis que já haviam 
sido emitidos e estavam em poder do controlador ou de um fundo. O 
dinheiro da negociação não vai necessariamente para o caixa da empresa, e 
sim para quem está vendendo as ações.  

Opção 
Contrato que envolve o estabelecimento de direitos e obrigações sobre 
determinados títulos, com prazo e condições preestabelecidos.  

Opção de Compra 
de Ações 

Direito outorgado ao titular de uma opção de, se o desejar, adquirir um lote-
padrão de determinada ação, por um preço previamente estipulado, durante 
o prazo de vigência da opção.  

Opção de Venda 
de Ações 

Direito outorgado ao titular de uma opção de, se o desejar, vender um lote-
padrão de determinada ação, por um preço previamente estipulado, na data 
de vencimento da opção.  

Opções de 
Compra Não-
Padronizadas 

Ver Warrants. 

Open Market 

No sentido amplo, é qualquer mercado sem local físico determinado e com 
livre acesso à negociação. No Brasil, porém, tal denominação se aplica ao 
conjunto de transações realizadas com títulos de renda fixa, de emissão 
pública ou privada.  

Open source 

Software de código aberto. É o software de computador com o seu código 
fonte disponibilizado e licenciado com uma licença de código aberto no qual 
o direito autoral fornece o direito de estudar, modificar e distribuir o 
software de graça para qualquer um e para qualquer finalidade. 

Operação de 
Câmbio 

Negociação de troca de moeda de um país pela de outro.  

Operação de 
crédito 

Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros. 



64 

 

Operações À 
Futuro 

Caracterizam-se pela negociação de ativos com liquidação financeira diária e 
entrega futura. O seu principal objetivo é a manutenção, a cada dia, dos 
valores das posições compradas e vendidas de qualquer contrato, nos níveis 
do mercado.  

Operações À 
Termo 

São operações com prazos de liquidação diferidos, a um preço fixado, para a 
entrega em uma data definida, a partir da data da negociação. O preço a 
termo de uma ação resulta da adição, ao valor cotado no mercado à vista, de 
uma parcela correspondente aos juros, que são fixados livremente em 
mercado, em função do prazo do contrato. Quanto maior o prazo, maior a 
taxa de juros.  

Operações À 
Vista 

Caracteriza-se pela compra ou pela venda de uma determinada quantidade 
de ações, a um preço estabelecido em pregão. Assim, quando um negócio é 
realizado, o comprador deve arcar com o valor financeiro envolvido na 
operação, e o vendedor deve fazer a entrega dos títulos-objeto da transação. 
Os preços são formados em pregão pela dinâmica das forças de oferta e de 
demanda de cada ação.  

Operações de 
crédito 

Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros. 

Operador 
 pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 

Operador do 
Sistema 
Eletrônico 

Representante de uma sociedade corretora, que executa ordens de compra e 
de venda de ações e/ou opções pelo sistema de pregão eletrônico da 
Bovespa.  

Oracle 
O Oracle é um SGBD (Sistema de Gestão de Banco de Dados) escrito em 
linguagem C e disponível em diversas plataformas materiais. 

Orçamento 
Público 

É um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. 

Ordem 
Instrução dada por um cliente a uma sociedade corretora, para a execução 
de compra ou venda de valores mobiliários.  

Ordem de 
Compra 

Orientação do analista para compra de um papel. No jargão do mercado 
também se usa a palavra em inglês buy.  

Ordem de 
Pagamento 

Qualquer documento escritural em que uma pessoa autoriza outra a receber 
pagamento de uma terceira.  

Ordem de Venda 
Orientação do analista para venda de um papel. No jargão do mercado 
também é usada a palavra em inglês sell.  

Órgão de 
pesquisa 

 órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as 
leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão 
institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 
aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico 
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Órgão 
Fiscalizador 

Ver Previc.  

Órgão 
normatizador, 
supervisor e 
regulador 

são os órgãos estatais, como Ministério da Economia, Tribunais de Contas, 
Conselho Monetário Nacional, Ministério Público, que possuem a atribuição 
de normatizar, orientar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar os Regimes 
Próprios, bem como estabelecer parâmetros e diretrizes gerais. 

Oscilação 
Variação (positiva ou negativa) verificada no preço de um mesmo ativo em 
um determinado período.  

Otimização de 
Carteira (ou 
Portfólio) 

Descreve o processo pelo qual um investidor (ou administrador de recursos) 
altera uma carteira de investimento com o objetivo de reduzir os riscos para 
uma rentabilidade esperada. 

Outputs 
Obtenção de dados como a partir da operação de um programa abastecido 
com informações. 

Ouvidoria 

Em administração pública, Ouvidoria é o canal de comunicação principal 
entre os cidadãos e as várias instituições governamentais. Essa ferramenta 
permite um diálogo aberto do cidadão com o poder público. Permite 
também o controle de qualidade dos serviços públicos, através das 
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias recebidas da 
população. Depois de receber as manifestações, a ouvidoria faz uma análise 
delas e as encaminha para as áreas responsáveis. 

Over/Overnight 
Indica as aplicações financeiras feitas no open-market em um dia para serem 
resgatadas no dia seguinte.  

 
  



66 

 

P. 
 

Pacote 
Trecho de mensagem eletrônica transmitida em um tipo específico de redes 
de computadores 

Parcelamento de 
Dívidas das 
Patrocinadoras 

Recurso a que as empresas patrocinadoras com dívidas junto a suas 
respectivas EFPCs podem recorrer, desde que atendam às regras e exigências 
da legislação.  

Parecer Atuarial 

Documento elaborado pelo atuário no qual certifica o nível de reservas e 
situação financeiro-atuarial do plano em determinada data, expressa seus 
comentários técnicos a respeito dos métodos, hipóteses, dados e resultados 
obtidos na avaliação atuarial do Plano de Benefícios, faz recomendações e 
expressa conclusões sobre a situação do plano ou qualquer outro assunto 
inerente a sua competência. 

Paridade 

Quando a contribuição da parte patrocinadora e a contribuição do segurado 
está na proporção de 1:1, isto é, o patrocinador paga o mesmo valor da 
contribuição do segurado. Significa, também, a concessão dos aumentos e 
reajustes atribuídos aos servidores ativos, também aos proventos de 
aposentadoria, ou seja, é a garantia de que o aposentado ganhará o mesmo 
aumento que os servidores da ativa. 

Participante 

agente público e o agente político que aderirem ao plano de benefícios de 
natureza previdenciária complementar disponibilizado para o respectivo 
Poder, Instituição, Órgão ou entidade de origem, administrado e executado 
pela CE-Prevcom. 

Passivo 
Contrapartida do ativo, no balanço de um sujeito econômico. Compreende 
basicamente as obrigações a pagar, isto é, as quantidades que a empresa 
deve a Terceiros.  

Passivo Atuarial 
Diferença a maior entre os valores provisionados pelos RPPS para fazer face 
à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus servidores e 
dependentes e as contribuições correspondentes. 

Passivo Atuarial 
dos Riscos 
Expirados 

É o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos 
servidores que já são elegíveis a algum benefício do plano.  

Passivo Atuarial 
Inicial 

Valor assumido pela parte do Passivo Atuarial Projetado não coberta pelo 
patrimônio do plano. 

Passivo do Plano Ver Passivo Atuarial.  

Password Código de acesso a um determinado serviço ou rede. 

Patrimônio 
Conjunto dos bens de uma pessoa ou empresa administrados de forma a dar 
lucro ou gerar renda. No caso de uma empresa, o patrimônio é a diferença 
entre o que a companhia tem (ativo) e suas dívidas (passivo).  

Patrimônio de 
Fundo de 
Investimentos 

Equivale à soma das aplicações de todos os investidores no fundo, 
descontadas as despesas inerentes à administração do fundo e as taxas de 
administração e performance. 
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Patrimônio do 
Plano 

É o conjunto dos bens destinados à cobertura dos benefícios prometidos, 
normalmente na forma de ações, debêntures, imóveis, títulos do governo e 
outros.  

Patrimônio 
Líquido 

Diferença Expressa No Balanço Patrimonial Entre Os Bens E Direitos, E As 
Exigibilidades E Obrigações. 

Patrimônio 
Líquido do Plano 

Ver Recursos Garantidores.  

PDF - Portable 
Document 
Format 

Tipo de arquivo que vem se tornando um padrão de facto para a troca 
eletrônica de documentos 

Pensão 

Benefício assegurado a beneficiário na eventualidade de falecimento do 
participante ou assistido, consistente no pagamento de prestações 
continuadas, observadas as condições do Regulamento do Plano de 
Benefícios.  

Pensão Por 
Invalidez 

Prestação prevista em alguns planos de pensões, paga em caso de 
incapacidade para o trabalho, reconhecida como tal pela previdência social.  

Pensionista Beneficiário em gozo de pensão pelo Plano de Benefícios.  

Perdas Atuariais 
Compreendem os efeitos das diferenças negativas entre as premissas 
atuariais e o que ocorreu efetivamente (ajustes advindos da experiência).  

Perfil de Risco 
Termo usado para determinar qual a disposição que um investidor tem em 
correr riscos na hora de investir seu dinheiro.  

Performance 
Desempenho obtido em alguma atividade. No mercado financeiro, uma taxa 
de performance é cobrada em fundos de investimentos quando a 
rentabilidade ultrapassa um mínimo acordado previamente.  

Período de opção 

Prazo concedido aos participantes e assistidos para exercício do direito de 
opção pelas alternativas oferecidas em face da retirada de patrocínio, que 
deverá iniciar depois da data de autorização e terminar, no máximo, trinta 
dias antes da data efetiva, conforme datas acordadas formalmente entre a 
entidade fechada e o patrocinador. 

Pessoa Jurídica 
É uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como 
detentora de direitos e deveres. 

Pessoas 
vinculadas à 
informação 
relevante 

Presidente, diretores, assessores especiais, gerentes e colaboradores que 
possam, pela sua função ou posição, acessar dados relevantes. 

PIB – Produto 
Interno Bruto 

É a medida do produto gerado na economia durante um determinado 
período.  

PIB Per Capita 

Relação econômica estabelecida entre o PIB e a população de um país ou 
região. Como ambas as grandezas se alteram, com o tempo também a 
relação entre elas varia e indica o estágio de desenvolvimento econômico do 
país ou região.  
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Plano de 
Benefício 
Definido 

Plano cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente 
estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a 
assegurar sua concessão e manutenção.  

Plano de 
Benefícios 

O conjunto de benefícios de natureza previdenciária oferecido aos segurados 
do respectivo RPPS, segundo as regras constitucionais e legais previstas, 
limitando aos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social. 

Plano de 
Capitalização 

São os planos em que são determinadas as formas em que se acumulará o 
capital, tempo de duração, resgate, sorteios (antecipando o resgate ou 
provisionando um capital adicional imediato), participação nos lucros da 
sociedade emissora, etc.  

Plano de 
Contribuição 
Definida 

É um plano cuja característica principal é o conhecimento da contribuição 
que será efetuada pelo participante e pela patrocinadora até a data da 
aposentadoria. O benefício será determinado de acordo com o saldo dessas 
contribuições.  

Plano de 
Contribuição 
Variável 

Modalidade de plano cujos benefícios programados apresentem a 
conjugação das características das modalidades de contribuição definida e 
benefício definido.  

Plano de Custeio 

Documento elaborado, com periodicidade mínima anual, pelo atuário 
responsável pelo acompanhamento do Plano de Benefícios, no qual é 
estabelecido o nível de contribuição necessário à constituição das suas 
reservas garantidoras de benefícios, fundos e provisões, e à cobertura das 
demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador.  

Plano de 
negócios 

É um documento que descreve os objetivos de um negócio e quais passos 
devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados. 

Plug-in 

No contexto da WWW, consiste em um programa com uma finalidade 
específica, como reproduzir um arquivo de áudio ou exibir um vídeo. A 
diferença entre ele e uma aplicação semelhante é o fato dele ser instalado 
como parte componente do browser 

Política de 
Investimento 

Documento elaborado e aprovado no âmbito da EFPC, com observância da 
legislação e de acordo com os compromissos atuariais do Plano de 
Benefícios, com o intuito de definir a estratégia de alocação dos Recursos 
Garantidores do Plano no horizonte de no mínimo cinco anos, com revisões 
anuais.  

Política 
Monetária 

Termo que denomina um conjunto de medidas adotadas para controlar a 
oferta de moeda e crédito e, consequentemente, a taxa básica de juro de 
uma determinada economia. 

População A soma do total dos beneficiários. 

Portabilidade 

Instituto previdenciário que faculta ao participante, em razão da cessação do 
seu vínculo empregatício como o patrocinador ou associativo com o 
instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, portar os 
recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro 
plano operado por entidade de previdência complementar.  
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Portfólio 
Do inglês significa Carteira. Trata-se de um termo utilizado para descrever 
um grupo de investimentos que o investidor possui, ou que compõe o fundo 
de investimento.  

Pós-Fixado 
Característica de um investimento no qual a rentabilidade geralmente é 
vinculada a algum tipo de indexador e, portanto, só é conhecida a posteriori.  

Posição Em 
Aberto 

Saldo de posições mantidas pelo investidor em mercados futuros e de 
opções.  

PostScript 
Linguagem para descrever o layout e o conteúdo de uma página impressa, 
desenvolvida pela Adobe 

Poupança Parcela da renda não utilizada para consumo.  

Preço de 
Exercício da 
Opção 

Preço por ação pelo qual um titular terá direito de comprar ou vender a 
totalidade das ações-objeto da opção.  

Preço-Alvo 
Significa o valor limite de um papel, já considerando a valorização esperada 
no período de um ano.  

Pré-Fixado 
Quando a rentabilidade é conhecida antes de o investidor fazer a aplicação, o 
oposto da pós-fixado.  

Pregão 

Modalidade de licitação usada na aquisição de bens e serviços comuns. No 
âmbito dos investimentos, é a sessão durante a qual se efetuam negócios 
com papéis registrados em uma bolsa de valores, diretamente na sala de 
negociações e/ou pelo sistema de negociação eletrônica.  

Prejuízo 
Acumulado 

Na contabilidade, prejuízo acumulado é um subitem do patrimônio líquido 
que surge quando a empresa acumula prejuízos.  

Premissa Atuarial 
Designação dos eventos (biométricos, demográficos, financeiros, 
econômicos, socais, conjunturais e sociais) que incidem sobre o Regime 
Próprio. Ver Hipóteses Atuariais.  

Premissas 
Econômico-
Atuariais 

Ver Hipóteses Atuariais.  

Previc – 
Superintendência 
Nacional de 
Previdência 
Complementar 

Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Previdência Social com as 
funções de fiscalização e de supervisão das atividades das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar.  

PREVID 
Fundo contábil-financeiro, de regime capitalizado, destinado ao pagamento 
referente aos servidores civis do Estado do Ceará ingressos a partir de 
01/01/2014. 

Prevmilitar 
Fundo contábil-financeiro destinado para pagamento dos benefícios 
referentes aos servidores militares do Estado do Ceará. 

Primariedade 
Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev e da LGPD. 
Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento 
possível, sem modificações 
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Prime Rate 
Indica nos Estados Unidos, a taxa preferencial de juros, mais baixa que a 
vigente no mercado e cobrada de tomadores de empréstimos privilegiados.  

Princípio 
Essência do valor, caráter geral da organização que atua como guia para o 
entendimento das funções e relações, dando sentido ao seguimento de 
políticas e instruções normativas. 

Private Equity 

Termo relacionado ao tipo de capital empregado nos fundos de private 
equity, que em sua maioria são constituídos em acordos contratuais privados 
entre investidores e gestores, não sendo oferecidos abertamente no 
mercado e sim por meio de colocação privada. As empresas receptoras desse 
tipo de investimento ainda não estão no estágio de acesso ao mercado 
público de capitais, mas possuem alto potencial de crescimento e 
rentabilidade.  

Probabilidade Possibilidade da ocorrência de um evento aleatório.  

Procedimento 
Um conjunto de declarações de controle relacionadas que faz com que um 
ou mais programas sejam processados 

Processamento 
da informação 

Um termo menos restrito que processamento de dados, englobando a 
totalidade das operações científicas e comerciais executadas pelo 
computador 

Processamento 
de dados 

A preparação de fontes que contêm dados ou elementos básicos de 
informações e o trabalho com esses dados conforme regras precisas, tais 
como: operações de classificação (sort, cálculos, relatórios e registros 

Processamento 
distribuído 

Classe de atividades para processamento de informação em que 
componentes discretos podem estar localizados em mais de um lugar e, 
consequentemente, requer algum tipo de comunicação entre componentes 

Processo 

No contexto da Engenharia de Software, um processo é um framework para 
as tarefas necessárias à construção de software com alta qualidade, 
definindo a abordagem que será adotada enquanto o software estiver em 
construção 

Programa 
Uma sequência de instruções que pode ser interpretada e executada por um 
computador 

Projeção atuarial 
fluxo anual projetado de receitas (contribuições e retorno dos 
investimentos), despesas (benefícios) e saldo do Regime Próprio. 

Proteção ao 
usuário dos 
serviços públicos 

Lei nº 13.460/2017 dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos 
do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

Proteção e 
preservação 
histórica 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que todo dado, 
informação e conhecimento que forem produzidos pelos agentes de dados 
da Cearaprev, no uso de suas atribuições, ou que estejam por ela tutelados 
devem ser mantidos, armazenados e preservados a longo prazo, visando 
proteger a memória técnica e histórica da Fundação. 

Protocolo Um formato para transmissão de dados entre dois dispositivos 

Prova de vida 
É um procedimento anual e obrigatório para os segurados e pensionistas 
comprovarem que estão vivos. 

Proventos Valor do pagamento dos benefícios. 
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Provisão 
São valores destinados a cobrir perdas prováveis ou referentes à existência 
de exigibilidade cujos montantes possam ser previamente conhecidos ou 
calculados. 

Provisão 
Matemática 
Atuarial 

Valores apropriados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos 
compromissos líquidos do plano para com seus servidores e dependentes, 
sendo esses valores previamente conhecidos por meio da avaliação atuarial. 

Provisão 
Matemática de 
Benefícios A 
Conceder 

Corresponde Ao Valor Necessário Para Pagamento Dos Benefícios Que Serão 
Concedidos Aos Ativos. 

Provisão 
Matemática dos 
Benefícios 
Concedidos 

Corresponde Ao Valor Necessário Para Pagamento Dos Benefícios Que Já 
Foram Concedidos. 

Python 
Uma linguagem de programação de alto nível muito utilizada por cientista de 
dados. 
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Q. 
 

Quadro de 
Cotações 

Local no recinto de negociações das bolsas de valores onde os diversos 
preços e quantidades de ações negociadas são apresentados.  

Qualidade 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que os dados 
devem ser coletados, estruturados, tratados e validados periodicamente - de 
acordo com a necessidade - de forma a garantir, além da interoperabilidade 
e rastreabilidade, que as informações obtidas através deles sejam 
verdadeiras, claras, precisas e atuais. 

Query 
Query é o processo de extração de dados de um banco de dados e sua 
apresentação em uma forma adequada ao uso. 

Quota 
Parte ideal de um fundo ou clube de investimento, cujo valor é igual à divisão 
de seu patrimônio líquido pelo número existente de quotas.  
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R. 
 

Rating 

É a avaliação e a classificação de ativos, fundos de investimento, empresas 
ou mesmo países, com base principalmente no critério de risco, feitas por 
companhia independente, especializada neste processo. O rating é expresso 
numa espécie de nota, sendo que cada instituição tem seu próprio sistema 
de notas.  

Razão Social 

É o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se 
individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome 
dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode 
ser reconhecida junto ao público.  

Recadastramento 
É a confirmação ou atualização anual dos dados cadastrais dos segurados do 
SUPSEC, necessária verificação quanto à regularidade no pagamento de 
benefícios. 

Receita de 
compensação 
previdenciária 

Valores devidos pelo INSS ao RPPS a título de compensação previdenciária. 
Ver Compensação Previdenciária. 

Receitas 
Administrativas 

Receitas derivadas diretamente da gestão administrativa dos planos de 
benefícios da EFPC. 

Receitas 
Correntes 

Ingressos destinados a atender às despesas classificáveis em despesas 
correntes representados pelas receitas tributária, patrimonial, industrial e 
diversas e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado (art. 11, § 1º, da lei 4.320/1964). São 
também conhecidas como receitas efetivas ou receitas primarias. 

Receitas de 
Capital 

Ingressos destinados a atender a despesas classificáveis em despesas de 
capita, representados por recursos financeiros oriundos da constituição de 
dívidas, da conversão em espécie de bem e direitos, recursos recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado e, ainda, pelo superávit do 
orçamento corrente (art. 11, § 2º, da lei 4.320/1964). São também como 
receitas por mutação patrimonial ou receitas secundarias. 

Receitas 
Previdenciais 

Contribuições pagas ou devidas pelos patrocinadores, participantes e 
assistidos, de acordo com o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano 
de Benefícios.  

Recibo de 
Subscrição 

Documento que comprova o exercício do direito de subscrição, passível de 
ser negociado em bolsas de valores.  

Recuperação de 
desastre (RD) 

Tradução do termo Disaster Recovery (acima), envolvendo no plano de 
recuperação: Arquivamento e Backup, que são normalmente usados para 
recuperação, enquanto o arquivamento é normalmente utilizado para 
preservação e retenção a longo prazo. 

Recursos 
Garantidores 

Parcela do Ativo destinada à cobertura dos benefícios oferecidos pelo plano. 
Corresponde à diferença entre o Ativo do Plano e os exigíveis: operacional, 
financeiro, administrativo e assistencial, bem como os fundos previdencial e 
administrativo.  
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Recursos 
Previdenciários 

As contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos 
vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência, de que trata o art. 6º da Lei 
nº 9.717, de 28 de novembro 1998, inclusive a totalidade dos créditos do 
ente instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à 
compensação financeira disciplinada na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. 

Rede Conexão de dois ou mais computadores que compartilham recursos 

Redes neurais 
É um método matemático baseado em neurônios artificiais conectados, 
utilizado em Deep Leaning para aprendizado e detecção de padrões. 

Reestruturação 
da Dívida 

Processo que se realiza quando um devedor não está em condições de pagar 
os compromissos que contraiu ou quando ambas as partes, por diversos 
motivos, preferem modificar os termos da dívida previamente pactuados.  

Reforço 

Um tipo de algoritmo de Machine Learning que aprende por meio de 
tentativa e erro. Portanto, em uma dada situação com uma sequência de 
tentativas ele coleta os resultados de sucesso e repete o processo 
aprendendo com os acertos e erros até atingir o melhor resultado possível. 

Regime de Caixa 
Regime contábil que consiste em conhecer a despesa no momento de seu 
pagamento e a receita no momento de seu recebimento. 

Regime de 
Competência 

Regime contábil que consiste em conhecer a despesa e a receita pelo fato 
gerador, dependentemente do pagamento ou recebimento. 

Regime de 
Financiamento 

Mecanismo que permitirá o cálculo dos valores necessários para que o plano 
de previdência tenha cobertura financeira plena. 

Regime de 
Repartição 
Simples 

Regime de financiamento em que as contribuições pagas pelos servidores e 
as contribuições patrimoniais, em determinado período, são suficientes para 
cobrir a despesa estimada neste mesmo período. 

Regime 
Disciplinar das 
EFPCS 

Processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração à 
legislação no âmbito do regime de previdência complementar. 

Regime 
Financeiro 

Método De Financiamento Do Plano De Benefícios. Os mais comuns são: 
Regime Financeiro de Capitalização e Regime Financeiro de Repartição.  

Regime 
Financeiro de 
Capitalização 

Regime onde há a formação de uma massa de recursos acumulada durante o 
período de contribuição, capazes de garantir a geração de receitas 
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia 
dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.  

Regime 
Financeiro de 
Repartição 

Regime financeiro onde há um pacto intergeracional e os recursos 
arrecadados são utilizados no mesmo período de sua arrecadação para o 
custeio dos benefícios pagos. O Regime de Repartição pode ser dividido em 
duas modalidades: Simples ou de Capitais de Cobertura.  

Regime 
Financeiro de 
Repartição de 
Capitais de 
Cobertura 

Regime de financiamento em que as contribuições pagas pelos servidores e 
as contribuições patronais, em determinado período, são suficientes para 
constituir integralmente as reservas matemáticas de benefícios concedidos, 
decorrentes dos eventos ocorridos nesse período. 
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Regime 
Financeiro de 
Repartição 
Simples 

Regime que objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de 
receitas equivalentes ao fluxo de despesas do exercício.  

Regime Tributário 
Progressivo 

Forma de tributação das prestações (benefícios) ou resgates pagos por Plano 
de Benefícios gerido por EPC e que estão sujeitos, na forma da lei, à tabela 
progressiva do imposto de renda na fonte, aplicável aos rendimentos do 
trabalho assalariado.  

Regressão 
numérica 

Uma abordagem de algoritmo de Machine Learning supervisionado que tem 
como objetivo encontrar um valor numérico de acordo com as suas 
propriedades. 

Relatório de 
impacto à 
proteção de 
dados pessoais 

 documentação do controlador que contém a descrição dos processos de 
tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e 
aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos 
de mitigação de risco 

Remuneração do 
cargo efetivo 

O valor constituído pelos vencimentos e pelas vantagens pecuniárias 
permanentes do respectivo cargo, estabelecidas em lei de cada ente, 
acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 
permanentes. 

Renda 
Série de pagamentos ou de recebimentos subsequentes, de valor pecuniário 
considerando taxa de juros e periodicidade.  

Renda do Plano 
de Previdência 

É o benefício do plano representado por uma série de pagamentos mensais 
ao participante ou aos beneficiários, calculado de acordo com a Nota Técnica 
Atuarial e com o tipo de renda mensal contratado.  

Renda Fixa 

Termo usado de forma genérica para denominar todos os títulos de renda 
fixa que, como o nome sugere, são títulos que pagam, em períodos 
definidos, uma certa remuneração, que pode ser determinada no momento 
da aplicação ou no momento do resgate (no final da aplicação). 

Renda Variável 

Termo usado de forma genérica para denominar todos os títulos cuja 
remuneração não é discriminada anteriormente, como acontece com os 
títulos de renda fixa. Sendo assim, a rentabilidade destas aplicações 
depende das condições de mercado. 

Renda Vitalícia 
Prestação mensal paga vitaliciamente pelo Plano de Benefícios ao 
aposentado ou pensionista, considerando sua sobrevivência ou de seu grupo 
familiar.  

Rendimento dos 
Ativos do Plano 

São os juros, dividendos, aluguéis e outras receitas, ganhos e perdas, 
realizados ou não, derivados dos ativos do plano, deduzidos os custos de sua 
administração e de todo tributo incidente sobre as receitas, sobre o 
resultado e sobre os próprios ativos do plano.  

Rendimento Por 
Ação 

O resultado da divisão dos lucros da empresa pelo número de ações.  

Rendimento Real 
Conjunto de ganhos obtidos numa operação já descontadas as perdas com a 
inflação.  
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Rendimentos 
Brutos 

Em aplicações financeiras, é o conjunto de ganhos obtidos numa operação 
antes do desconto do Imposto de Renda.  

Rendimentos 
Líquidos 

Em aplicações financeiras, é o conjunto de ganhos obtidos numa operação 
após o desconto do Imposto de Renda.  

Rentabilidade 

Taxa de retorno de um investimento calculada pela razão entre o valor do 
acréscimo obtido e o valor inicial do investimento. Via de regra, a 
rentabilidade é inversamente proporcional à segurança do investimento e 
liquidez.  

Repositório 
institucional 

Banco de dados que tem como objetivo resguardar e disponibilizar os dados 
produzidos pela Fundação. 

Reprodutibilidade 
Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que o dado 
deve ser passível de reprodução. 

Reserva 
Administrativa 

Eventuais sobras de recursos da taxa de administração não aplicadas no 
exercício. 

Reserva do RPPS 
Diferença positiva apurada entre a receita e a despesa fixada na elaboração 
do orçamento dos RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo 
para assegurar o pagamento dos benefícios futuros. 

Reserva 
Matemática 

Montante calculado em uma determinada data, correspondente aos 
encargos acumulados, destinado a pagamento futuro de benefícios, 
considerando o regulamento do plano e o plano de custeio em vigor, que 
corresponde à diferença entre o valor atual das obrigações com os 
benefícios do plano e valor atual dos direitos de contribuições futuras 
destinadas à cobertura destes mesmos benefícios.  

Reserva 
Matemática de 
Benefícios A 
Conceder 

Corresponde ao valor necessário para pagamento dos benefícios que serão 
concedidos. 

Reserva 
Matemática de 
Benefícios 
Concedidos 

É o valor do compromisso da entidade em relação a seus atuais aposentados 
e pensionistas, descontado do valor atual das contribuições que esses 
aposentados e pensionistas irão recolher.  

Reserva Para 
Ajuste do Plano 

Será igual à parte do superávit que exceder o limite permitido para a 
Reserva de Contingência.  

Reserva/Reforma 
Benefício destinado ao servidor militar que cumpriu os requisitos 
estabelecidos na legislação. Na reserva, o servidor ainda poderá retornar ao 
trabalho, na reforma, não. 

Reservas Técnicas 
São as Reservas Matemáticas, incluindo o superávit/déficit existente no 
plano.  

Resgate 

Ato de retirar ou sacar integral ou parcialmente os recursos investidos em 
uma determinada aplicação. Em alguns casos as aplicações possuem o 
chamado prazo de carência, antes do qual não é possível resgatar os 
recursos investidos. 
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Resgate Mínimo 
Em algumas aplicações, como por exemplo, os fundos de investimento, o 
investidor é obrigado a sacar pelo menos uma quantia pré-estabelecida, que 
é denominada resgate mínimo. 

Responsabilização 
e prestação de 
contas 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que os 
agentes de dados da Cearaprev devem tomar medidas que garantam o 
correto uso dos dados pessoais sob sua guarda e, ainda, que comprovem o 
atendimento e cumprimento das normas de proteção destes dados perante 
seus titulares. 

Resultado 
Acumulado 

Diferença entre déficit e superávit técnicos.  

Retenção 
Arquivamento ou armazenamento de dados pessoais independente do meio 
utilizado (documento físico, documento eletrônico, banco de dados, arquivo 
de aço, etc.). 

Retorno Esperado 
dos 
Investimentos 

Valor esperado para retorno dos investimentos no período. É calculado com 
base na Taxa Esperada para o Retorno dos Investimentos e no Valor 
Ajustado do Patrimônio, devendo ser incluídos o retorno esperado para o 
investimento das contribuições e retirado o retorno relativo aos benefícios 
que serão pagos no período.  

Retorno Real dos 
Investimentos 

Retorno real obtido com os investimentos no período. Equivalente à 
diferença entre os Valores de Mercado do Patrimônio ao final e ao início do 
período, descontadas as contribuições recebidas e os benefícios pagos.  

Reversão Em 
Pensão 

Transformação do benefício de aposentadoria em pensão aos seus 
beneficiários em decorrência do falecimento do participante aposentado, 
segundo as regras previstas no regulamento do plano de benefícios.  

RIPD - Relatório 
de Impacto à 
Proteção de 
Dados Pessoais 

Documento fundamental a fim de mostrar os dados pessoais que são 
coletados, tratados, usados, compartilhados e quais medidas são adotadas 
para a mitigação dos riscos que possam afetar as liberdades civis e direitos 
fundamentais dos titulares desses dados. 

Risco 
Possibilidade de ocorrência de perda ou de ganho em virtude de desvio na 
meta estabelecida, provocado por acontecimento aleatório.  

Risco (de 
investimento) 

Termo usado para denominar a variabilidade de retornos relativos a um 
investimento.  

Risco Biométrico 
Consiste na probabilidade passível de cálculo atuarial de perda ou ganho 
numa decisão de investimento ou de desvio em relação à meta atuarial.  

Risco de Crédito 
Associado à possibilidade de inadimplência por parte do agente devedor em 
uma operação de crédito.  

Risco de Liquidez 
Risco de perda resultante da falta de recursos necessários ao cumprimento 
de uma ou mais obrigações da entidade em função do descasamento de 
atribuições e aplicações.  

Risco de Mercado 
Risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de 
instrumentos financeiros se altere, em função da volatilidade das variáveis 
existentes no mercado, causada por fatores adversos, políticos ou outros.  

Risco Iminente 
Encargo referente ao ativo de um plano de benefícios que já atingiu as 
condições para a aposentadoria programada, mas ainda não requereu o 
pedido do benefício.  
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Risco Legal 

Possibilidade de perdas decorrentes da inobservância de disposições legais, 
estatutárias e regulamentares e de procedimentos necessários à 
formalização de operações desenvolvidas, bem como da insolvência da 
contraparte em negócios realizados.  

Risco Operacional 
Risco de perda resultante de falhas de processos internos, de pessoas ou de 
sistemas inadequados, ou ainda da ocorrência de eventos externos.  

Risco Sistêmico Ver Risco de Mercado.  

Riscos de 
segurança da 
informação 

Possibilidade de uso de pontos fracos visando um ou mais ativos da 
informação por ameaças. 

ROI 

Sigla de “Return on investment”. Percentual de retorno em relação ao custo 
de um investimento/retorno sobre o investimento) é a mensuração do 
tempo necessário para retornar o valor investido na aquisição de novas 
soluções tecnológicas. Para aprender como calcular o ROI em projetos de TI 
acesse nosso post. 

Rotatividade 
Hipótese adotada na avaliação atuarial que mede a expectativa de 
desligamento ou de desistência do participante do plano de benefícios.  

RPA (Automação 
de Processos 
Robóticos) 

consiste em uma aplicação tecnológica que permite a automatização de 
processos através de um (software) robô. 

RPC – Regime de 
Previdência 
Complementar 

Regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de 
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, 
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado e operado por entidades de previdência complementar.  

RPPS – Regime 
Próprio de 
Previdência Social 

Regime de Previdência, de caráter contributivo e solidário, instituídos pela 
União, Estados, DF ou Municípios que assegura a todos os servidores 
titulares de cargo efetivo, pelo menos, os benefícios de aposentadoria e 
pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal, observando 
preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. 

RPPS em extinção 

O RPPS do ente federativo que não mais assegura a todos os servidores 
titulares de cargo efetivo os benefícios de aposentadoria e pensão por 
morte, mas ainda mantém a responsabilidade pela concessão e manutenção 
de benefícios previdenciários. 

RPPS extinto 
O RPPS do ente federativo que teve cessada a responsabilidade pela 
concessão manutenção de benefícios previdenciários. 
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S. 
 

S&P 500 
Índice que exprime a variação média diária das negociações das 500 
principais ações negociadas nas bolsas de valores norte-americanas (NYSE, 
NASDAQ e AMEX). 

S&P Global 100 
O S&P Global 100 é um índice de ações que mede o desempenho dos papéis 
de 100 grandes empresas ao redor do mundo cuja natureza de suas 
atividades seja global, ou seja, com atuação em diversos países. 

Sala de 
Negociações 

Local adequado ao encontro dos representantes de corretoras de valores e à 
realização, entre eles, de transações de compra e venda de ações/opções, 
em mercado livre e aberto.  

Script 
No contexto da WWW, é um programa simples que pode gerar documentos 
HTML, enviar mensagens eletrônicas, consultar bases de dados, dentre 
outras aplicações 

Scrum 

É uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos. 
Inicialmente foi criado e embasado no desenvolvimento de software, porém 
hoje praticamente é possível usar em todas as áreas de um negócio. No 
Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados 
de Sprints, e é a partir do planejamento da Sprint que começam os 
resultados. 

Secretaria da 
Receita Federal 
do Brasil 

Órgão do Ministério da Fazenda encarregado da arrecadação de tributos 
federais.  

Secretaria 
especial de 
previdência e 
trabalho do 
ministério da 
economia 

 órgão fiscalizador do RPPS, responsável por legislar instruções normativas e 
monitorar o funcionamento dos regimes previdenciários. 

Securitização 

Operação que, na prática, significa trocar uma dívida por outra. Muito usada 
por países com dívidas externas, consiste na emissão de títulos em valor 
correspondente ao da dívida que está para vencer. Esses papéis são lançados 
no mercado e quem os compra terá a garantia de receber em longo ou 
médio prazo seu dinheiro de volta corrigido com uma taxa de juros 
vantajosa.  

Securitização de 
Recebíveis 

É a transformação de um recebível (um título cujo valor será recebido num 
momento futuro) em títulos negociáveis para vendê-los a investidores. Um 
dos objetivos da securitização de recebíveis é a redução do risco da carteira 
de investimentos, ao mesmo tempo que aumenta a possibilidade de 
rentabilidade para o investidor.  

Segmentação Separação e classificação por algum critério pré-estabelecido.  

Segurado Termo utilizado para designar os ativos e os aposentados do RPPS. 
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Segurança 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que a 
organização deve utilizar-se de medidas técnicas e administrativas eficientes 
para proteger os dados pessoais dos acessos não autorizados, bem como da 
perda ou modificação, sejam elas intencionais ou não, garantindo, assim, a 
integridade, autenticidade e o sigilo da informação. 

Segurança da 
informação 

Atividades que buscam reduzir o risco, aumentar a proteção e manter a 
qualidade dos dados e das informações. 

Seguridade Social 
Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar aos cidadãos os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social, nos termos da Constituição Federal.  

Senha Um código secreto utilizado para obter acesso a um sistema fechado 

Sensibilidade 
Grau de sigilo que a Cearaprev atribui aos ativos para ter uma proteção 
adequada a sua importância. 

Serviço de 
Custódia 

A custódia é um serviço que a Bolsa e as Sociedades Corretoras prestam aos 
investidores, e que consiste na guarda de títulos e de valores mobiliários, 
controlando o estoque de títulos e apresentando de forma atualizada e 
dinâmica, as posições de cada investidor.  

Serviço Passado 
A parcela do passivo atuarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
correspondente ao período anterior ao ingresso no RPPS do respectivo ente 
federativo. 

Serviços 
cognitivos 

É uma ferramenta do Azure que possui modelos evoluídos e treinados que 
imitam os sentidos humanos (visão, audição e fala). 

Servidor 
Um computador, ou programa, que fornece um tipo específico de serviço ao 
programa cliente executando em outros computadores 

Servidor ativo  segurado do RPPS que se encontra exercendo atividade laboral. 

Servidor inativo  segurado do RPPS que não exerce atividade laboral. 

SGML - Standard 
Generalized 
Markup Language 

Padrão ISO para documentos estruturados, consistindo em uma meta-
linguagem cujo principal objetivo é estruturar logicamente um documento 
através da adição de marcas (markups) semânticas a trechos do conteúdo 

SISBACEN 
É o Sistema de computadores do BACEN. É nele que são registradas saídas e 
entradas de dólares do país e por onde são feitos vários avisos, entre eles a 
liquidação de instituições financeiras, etc.  

SISPREV 

Sistema Integrado de Informações Previdenciárias, que tem por objetivo 
organizar e padronizar a informações sobre os segurados, ativos, inativos e 
pensionistas dos RPPS por meio da constituição de uma única base de dados 
no ente público. 

Sistema 

Neste glossário computacional, esta palavra refere-se em geral a um 
conjunto de um ou mais computadores, seu software associado, dispositivos 
conectados, operadores (pessoas), processos físicos, meios de transferência 
de informações, etc., formando um organismo autônomo capaz de realizar o 
processamento de informações e/ou sua transferência 



81 

 

Sistema de 
contas 

Sistemas que indicam a que grupo pertence e qual a finalidade das contas 
contábeis. São classificados em sistema orçamentário, sistema de 
compensação, sistema financeiro e sistema patrimonial. 

Sistema de 
informação 

O conjunto de todos os métodos de comunicação dentro de uma 
organização. A informação pode provir de muitas outras fontes que não a da 
unidade de processamento de dados, tais como: telefone, contato com 
outras pessoas ou estudo de uma operação qualquer 

Sistema de 
processamento 
de dados 

Uma rede de equipamento de processamento de dados capaz de aceitar 
informações, processá-las conforme um plano e produzir os resultados 
desejados 

Sistema de 
Proteção Social 
dos Militares do 
Estado do Ceará 

É o Regime Próprio de Previdência Social dos Militares do Estado do Ceará. 
Foi criado em 2019, com a Reforma da Previdência, onde houve segregação 
da massa do SUPSEC entre os servidores civis e os militares. 

Sistema Especial 
de Liquidação E 
de Custódia - 
Selic 

Destina-se ao registro, custódia e liquidação financeira das operações 
realizadas com títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional ou Banco 
Central, títulos estaduais e/ou municipais e depósitos interfinanceiros.  

Sistema 
operacional 

O programa mais importante executado por um computador porque ele 
realiza tarefas básicas, tais como: reconhecer entrada do teclado e enviar 
saída para a tela 

Sistema Único de 
Previdência 
Social do Estado 
do Ceará 
(SUPSEC) 

Denominação do RPPS do Estado do Ceará, criado pela LC 12/1999, o qual 
assegura a cobertura previdenciária aos segurados e seus respectivos 
dependentes previdenciários. 

Site 
Conjunto de hiperdocumentos na WWW, com determinadas características 
de conteúdo, navegação e apresentação 

Small Caps 
Termo usado para fazer referência às ações de baixo valor de mercado e 
pouca liquidez na bolsa. Em geral, são ações de empresas pequenas. 

Sobras de 
Subscrição 

Direitos referentes ao não-exercício de preferência em uma subscrição.  

Sociedade 
Anônima 

Empresa que tem o capital dividido em ações, com a responsabilidade de 
seus acionistas limitada proporcionalmente ao valor de emissão das ações 
subscritas ou adquiridas.  

Sociedade 
Corretora 

Instituição auxiliar do sistema financeiro, que opera no mercado de capitais 
com títulos e valores mobiliários, em especial no mercado de ações. É a 
intermediária entre os investidores nas transações em bolsas de valores. 
Administra carteiras de ações, fundos mútuos e clubes de investimento, 
entre outras atribuições.  

Sociedade 
Distribuidora 

Instituição auxiliar do Sistema Financeiro, que participa do sistema de 
intermediação de ações e outros títulos no mercado primário, colocando-os 
à venda para o público.  
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Sociedade 
Limitada 

Sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada: cada sócio 
responde apenas na medida da sua cota. Deve adotar uma razão social que 
explique o quanto possível, o objetivo da sociedade e seja sempre seguida da 
palavra "limitada" ou "Ltda".  

Software 
É um conjunto de códigos desenvolvido para executar funções específicas, 
normalmente para o usuário. 

Software livre 
Denominação dada a determinados aplicativos cujo código-fonte é de 
domínio público e, em geral, gratuito. 

Software pirata 
Cópia não autorizada de um sistema operacional ou aplicativo. Seu uso é 
ilegal e quem o usa pode ser preso. 

Solvência 
Capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem 
seu patrimônio ou seu ativo.  

Spam 

Denominação dada a mensagens de correio eletrônico enviadas e não 
solicitadas. Essas mensagens, na maior parte das vezes, têm o objetivo de 
vender um produto ou fazer propaganda de determinado produto ou 
serviço. 

SPE – Sociedade 
de Propósito 
Específico 

Sociedade constituída para financiamento de novos projetos, com prazo de 
duração determinado e fixado na data de sua constituição e atividades 
restritas àquelas previstas no objeto social definido na data de sua 
constituição.  

Split 
Elevação Do Número De Ações Representantes Do Capital De Uma Empresa 
Pelo Desdobramento, Com A Correspondente Redução De Seu Valor 
Nominal. 

SPPC - Secretaria 
de Políticas de 
Previdência 
Complementar 

Órgão que integra a estrutura básica do Ministério da Previdência Social com 
as atribuições de assistir o Ministro de Estado na formulação e 
acompanhamento das políticas e diretrizes do regime de previdência 
complementar operado pelas entidades fechadas de previdência 
complementar, supervisionar as atividades da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC, subsidiar o Ministro de Estado na 
celebração de acordo de metas de gestão e desempenho junto a Previc, 
propor ao Conselho Nacional de Previdência Complementar a edição de 
normas relativas ao regime de Previdência Complementar, bem como avaliar 
as propostas de alteração da legislação.  

Spread 

Taxa adicional de risco cobrada no mercado financeiro, sobretudo o 
internacional. É variável de acordo conforme a liquidez do tomador, volume 
de empréstimo e o prazo de resgate. Margem bancária adicionada à taxa 
aplicável a um crédito, o spread é variável conforme a liquidez e as garantias 
do tomador, o volume do empréstimo e o prazo de resgate.  

SPREV - 
Secretaria de 
Previdência 

É o órgão fiscalizador do RPPS. É uma das secretarias da Secretaria Especial 
da Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  

SQL - Structured 
Query Language  

Linguagem de consulta estruturada) é a linguagem de pesquisa declarativa 
padrão para banco de dados relacional. 

Stakeholder 
Grupo pessoas que possuem algum tipo de interesse nos processos e 
resultados da empresa. 

Success Fee Ver Taxa de Performance.  

Superávit Ver Superávit Técnico.  
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Superávit do 
Plano 

Situação em que a diferença entre os ativos e os compromissos do plano de 
benefícios é positiva.  

Superávit 
Financeiro 

Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais e as operações de 
créditos a eles vinculados. 

Superávit 
Orçamentário 

Diz-se quando a soma da receita arrecadada é superior à soma da despesa 
executada. 

Supervisionado 

É tipo de algoritmo de Machine Learning que aprende a partir do total 
entendimento dos resultados certos, ou seja, ele aprende comparando um 
conjunto de dados, que dispõem os resultados semelhantes que você busca, 
com o que você está procurando. Regressão Numérica e Classificação são os 
tipos mais usuais de algoritmo supervisionado. 

Suporte 

No mercado de ações significa o mesmo que resistência. Termo usado para 
indicar na leitura de um gráfico o ponto onde as compras estão superando as 
vendas. Uma ação atinge o suporte quando as compras feitas pelos 
investidores são suficientemente fortes para interromper o processo de 
queda durante algum tempo e até revertê-lo.  

SUPSEC 
Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará. É o Regime Próprio 
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Ceará. 

Swap 
Concessão de empréstimo recíproca entre bancos, em moedas diferentes e 
com taxas de câmbio idênticas. O swap costuma ser utilizado para antecipar 
recebimentos em divisas estrangeiras.  
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T. 
 

Tábua biométrica 

Instrumento científico constituído de dados estatístico-demográficos 
utilizados para expressar a probabilidade de ocorrência de eventos 
relacionados com sobrevivência, invalidez ou morte de pessoas que queiram 
participar de um plano de previdência. 

Tábua de 
mortalidade 

Instrumento utilizado para o estudo da sobrevivência por sexo e por faixas 
de idade, utilizado nos cálculos de prêmios de benefícios por morte. 

Tábua de Serviços 
Tábua representativa dos empregos ativos, admitidos na entidade e filiados 
ao fundo com a mesma idade, considerados expostos à morte, ao 
desemprego, à incapacidade e à aposentadoria. 

Tábua de 
Sobrevivência 

Ver Tábua de mortalidade. 

Tag Along 
Direito que garante aos acionistas minoritários, no caso de venda do controle 
da companhia, as mesmas condições de oferta dadas aos controladores.  

Take Over 
Processo de aquisição do controle societário de uma empresa por outro 
grupo, através da compra em bolsa de valores de ações da empresa. Pode 
ser amigável, quando há acordo prévio entre as partes.  

Taxa 
Forma de tributo que o Estado exige diretamente pela prestação de um 
serviço determinado e específico.  

Taxa de 
Administração 

Uma das formas de remuneração do gestor pela administração dos recursos 
do fundo de investimento, que também incide sobre os rendimentos dos 
planos de previdência complementar aberta, do tipo PGBL, VGBL etc. É, 
também, o valor estabelecido em legislação de cada ente para custear as 
despesas correntes e as despesas de capital necessárias à organização e ao 
funcionamento da unidade gestora do RPPS. 

Taxa de 
carregamento 

Percentual incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios dos 
planos no exercício a que se referir. 

Taxa de 
corretagem 

O valor da corretagem é calculado através da aplicação de alíquotas sobre o 
valor do montante negociado.  

Taxa de 
crescimento 

Variação de um determinado indicador durante um período. Um dos 
indicadores mais usados é o PIB: taxa de crescimento do PIB, significando a 
taxa de crescimento da economia de um país.  

Taxa de custódia 

Para a comodidade dos investidores, a Corretora possui um setor 
responsável exclusivamente pela custódia de títulos. O valor da taxa a ser 
paga mensalmente, será calculado de acordo com o montante da carteira de 
ações.  

Taxa de desconto 
Taxa utilizada para descontar o valor presente os compromissos futuros do 
plano.  

Taxa de juros 
É o custo do dinheiro no mercado. Quando a taxa de juros está alta, significa 
que falta dinheiro no mercado. Quando está baixa, é porque está sobrando.  
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Taxa de juros 
atuariais 

Hipótese utilizada na avaliação atuarial destinada a projetar o 
comportamento, a longo prazo, dos retornos dos investimentos dos recursos 
garantidores, excluído o efeito da inflação, e para determinar o valor atual de 
qualquer compromisso diferido do Plano de Benefícios.  

Taxa de 
mortalidade 

Relação existente entre a frequência de mortes de membros de um grupo de 
pessoas e a quantidade de membros que compõem este grupo, num certo 
período.  

Taxa de 
Performance 

Percentual cobrado pelos bancos sobre a parcela da rentabilidade do fundo 
de investimento que excede a variação de um determinado índice 
previamente estabelecido.  

Taxa de retorno 
dos 
investimentos 

Taxa de retorno esperada de ser obtida pelo investimento do patrimônio do 
plano.  

Taxa esperada 
para retorno dos 
investimentos 

Ver Taxa de Retorno dos Investimentos.  

Taxa interna de 
retorno 

Determina a rentabilidade de um investimento ou projeto.  

Taxa nominal de 
juros 

Valor da taxa de juros sem descontar a inflação.  

Taxa real de juros 
Taxa de juros equivalente ao crescimento dos ativos do Plano de Benefícios 
decorrente do retorno dos investimentos, apurada em um determinado 
período, descontado o efeito da inflação.  

Taxa Selic 
Taxa referencial de juros da economia brasileira, determinada pelo COPOM 
(Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que é considerada pelo 
mercado como o principal indicador de política monetária do governo. 

Tban 
É o teto das taxas de juros no mercado nas operações entre instituições 
financeiras. O percentual é fixado pelo COPOM.  

TBC - Taxa Básica 
de Juros do 
BACEN 

É o piso das taxas de juros no mercado. O percentual é fixado pelo COPOM.  

TBF – Taxa Básica 
Financeira 

Criada em 1995 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para o seu cálculo 
é utilizado uma amostra das 30 maiores instituições financeiras do país, a 
partir da remuneração mensal média dos CDB´s e RDB´s no prazo de 30 a 35 
dias.  

TCP/IP - 
Transmission 
Control Protocol / 
Internet Protocol 

Conjunto de protocolos de comunicação usados na Internet 

Tecnologia, 
Inovação e 
Capacitação 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que a 
Cearaprev utilizará mecanismos tecnológicos atuais e inovadores e manterá 
os gestores de dados constantemente capacitados e atualizados, buscando a 
melhoria dos processos e serviços prestados à sociedade. 
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Telnet 
Aplicação que possibilita realizar login a partir de qualquer computador 
conectado à Internet 

Tempestividade 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que 
atentando-se ao princípio da qualidade e em consonância com o princípio da 
primariedade, as informações deverão estar disponíveis de maneira 
tempestiva para gestores e tomadores de decisão, de forma que estas sejam 
feitas em tempo hábil, evitando, assim, a morosidade da coisa pública. 

Template 
Modelo com campos para inclusão de informações, que auxilia na produção 
de documentos, programas ou conjuntos de dados 

Tempo de 
contribuição 

corresponde ao tempo efetivo de contribuição para uns de aposentadoria. 
Aos que ingressaram em data anterior a publicação da EC no 20/1998, 
considerar-se a tempo de serviço contado como tempo de contribuição, nos 
termos da legislação vigente. 

Tempo de efetivo 
exercício no 
serviço público 

O tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que 
descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou fundacional 
de qualquer dos entes federativos 

Termo de opção 

Documento por meio do qual se manifesta a vontade do participante, 
assistido ou beneficiário perante a EFPC, em determinadas circunstâncias 
previstas na legislação ou no Regulamento do Plano de Benefícios. O 
participante opta pelo instituto do auto patrocínio, do Benefício Proporcional 
Diferido, do Resgate ou da Portabilidade.  

Termo de 
portabilidade 

Documento que formaliza a transferência dos recursos correspondentes ao 
direito acumulado do participante entre entidades de previdência 
complementar, pelo exercício da Portabilidade.  

Termo de 
retirada de 
patrocínio 

Instrumento formal pelo qual o patrocinador que se retira e a entidade 
fechada pactuam todas as condições da retirada, observados os termos da 
legislação aplicável. 

Termo em dólar 

Operação do mercado a termo tradicional, com a diferença de que o preço 
contratado é corrigido diariamente pela variação entre a taxa de câmbio 
média de reais por dólar norte-americano, para o período compreendido 
entre o dia da operação, inclusive, e o dia de encerramento, exclusive.  

Tesouro Direto 
Trata-se de um sistema de negociação de títulos públicos federais em 
mercado de varejo, diretamente com o investidor. O sistema permite a 
compra de LFTs, LTN e três tipos de NTN: as NTN-C, NTN-B e NTN-F. 

Teto dos 
proventos de 
aposentadorias e 
das pensões 

e o princípio previsto no art. 40, § 2o, da Constituição Federal, que prescreve 
que os proventos de aposentadoria e as pensões não poderão exceder a 
remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

TEX 
Aplicação particularmente adequada para produzir textos de alta qualidade 
com conteúdo matemático 

Throughput 
Quantidade de dados transferidos de um lugar a outro, ou a quantidade de 
dados processados em um determinado espaço de tempo. 



87 

 

TI ou TIC 

TI (Tecnologia da Informação) e TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação) correspondem a um conjunto de recursos tecnológicos 
integrados entre si. O TIC consiste em todos os meios técnicos usados para 
tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui hardware e 
software. 

Timing 
Termo usado com frequência no mercado financeiro para se referir ao 
momento mais indicado para realizar uma determinada transação financeira, 
que pode ser comprar ou resgatar um título.  

Titular 
Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento. 

Titular de opção Aquele que tem o direito de exercer ou negociar uma opção.  

Títulos 

São papéis vendidos pelos governos ou empresas ao mercado financeiro 
para obter recursos financeiros. É como se fosse um contrato de empréstimo 
no qual o tomador do recurso faz uma promessa de pagamento à ordem da 
importância emprestada, acrescida de juros estipulados no contrato.  

Títulos da dívida 
externa 

O Governo Federal visando obter dinheiro no exterior para financiar sua 
operação, pode vender títulos da dívida externa a investidores estrangeiros 
que emprestam seu dinheiro em troca de uma taxa de juros definida. O IDU 
(interest due unpaid) é um exemplo de um título da dívida externa.  

Títulos Pós-
fixados 

Os títulos pós-fixados funcionam de forma diferente. Quando você investe 
em um pós-fixado você saberá o quanto irá receber somente no final da 
aplicação. Isso ocorre porque o rendimento é determinado pela variação de 
um certo índice mais uma taxa de juros determinada no início. 

Títulos Pré-
fixados 

São aqueles cuja remuneração é determinada no momento da aplicação. 

Títulos Privados 
Todos os títulos de renda fixa, que são emitidos por bancos e empresas são 
conhecidos como títulos de dívida privada, ou títulos privados. 

Títulos públicos 

O Governo Federal emite títulos com a finalidade de captar recursos para 
financiar as atividades operacionais, como educação, saúde, etc. Esses são os 
chamados Títulos da Dívida Pública. Os emissores desses títulos são o Banco 
Central do Brasil e o Tesouro Nacional. Os títulos públicos podem ser pré-
fixados ou pós-fixados. Os títulos públicos mais negociados são as Notas do 
Tesouro Nacional (NTN), as Letras do Tesouro Nacional (LTN) e as Letras 
Financeiras do Tesouro (LFT). 

TR – Taxa 
Referencial 

É a taxa que define o rendimento das Cadernetas de Poupança e do SFH 
(Sistema Financeiro de Habitação).  

Transferência 
internacional de 
dados 

Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo 
internacional do qual o país seja membro 

Transparência 

Um dos princípios da Governança de Dados da Cearaprev. Diz que 
resguardado o sigilo de informações sensíveis e/ou pessoais e atendendo aos 
dispositivos legais, a Cearaprev atuará com transparência quanto a coleta, 
uso e divulgação dos dados e, ainda, garantirá que todas as informações 
repassadas sejam claras, precisas e facilmente acessíveis. 

Transparência 
ativa 

Publicizar dados e informações de interesse da população pela Cearaprev, 
sem que seja solicitado. 
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Transparência 
passiva 

Atender a um pedido formal, de dados ou informação, requisitado por 
pessoa física ou jurídica. 

Tratamento 
Qualquer operação que envolva classificação, utilização, reprodução, 
processamento, avaliação ou controle da informação, extração e modificação 
de dados pessoais. 

Tratamento da 
informação 

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração 

Tributo 

Termo que se refere a uma receita instituída pela União, pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, que inclui impostos, taxas e contribuições de 
melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria 
financeira.  

Triggers 

São códigos armazenados dentro do banco de dados, onde podemos definir 
um “bloco” para que seja executado automaticamente pelo banco, assim 
toda vez que uma instrução for aplicada para uma tabela específica ele irá 
executar um determinado evento automaticamente. 

Turnover 
Movimentação, giro comercial. O número de vezes que os valores e recursos 
de uma empresa são substituídos em um dado período.  

Tutor 
Agente de software, componente de um ITS, responsável por verificar e 
inspecionar o conhecimento do aprendiz para descobrir se ele compreende 
ou não as informações fornecidas pelo ITS 
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U. 
 

UML - Unified 
Modeling 
Language 

Linguagem usada para especificação, construção, visualização e 
documentação de sistemas de software, assim como para a modelagem de 
negócios e outros sistemas não baseados em software 

Underwriters 
Instituições financeiras especializadas em operações de lançamento de ações 
no mercado primário. No Brasil, tais instituições são, em geral, bancos 
múltiplos ou bancos de investimento, sociedades distribuidoras e corretoras.  

Underwriting 
Esquema de lançamento de ações mediante subscrição pública, para o qual 
uma empresa encarrega um intermediário financeiro, que será responsável 
por sua colocação no mercado.  

Unidade Gestora 
do RPPS 

Entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada 
ente federativo, que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento 
e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos 
e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios. 

Unifundo 
Situação que caracteriza a gestão compartilhada dos investimentos de mais 
de um plano de benefícios.  

Upload Copiar arquivo(s) de um computador local para um computador remoto 

URL - Uniform 
Resource Locator 

O modo padronizado de fornecer o endereço de qualquer recurso na 
Internet que seja parte da WWW. 

USENET 

Um sistema mundial de grupos de discussão, com comentários transmitidos 
entre centenas de milhares de máquinas. Nem todas as máquinas USENET 
estão na Internet, talvez metade. USENET é completamente descentralizada, 
com mais de 10.000 áreas de discussão, chamadas newsgroups 

Uso 
compartilhado de 
dados 

Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados 
pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por 
órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, 
ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, 
para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes 
públicos, ou entre entes privados;  
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V. 
 

Valor Ajustado do 
Patrimônio 

O Valor Ajustado do Patrimônio pode ser o seu valor de mercado ou um 
valor que reconheça as oscilações no valor de mercado de uma forma 
racional e sistemática, em um período não superior a cinco anos.  

Valor Atual 
Valor financeiro apurado em uma determinada data, obtido pela aplicação 
da taxa de desconto (baseada na taxa de juros) sobre um fluxo futuro de um 
valor ou uma série de valores.  

Valor Atual das 
Contribuições 
Futuras 

Expressão habitualmente utilizada para designar o valor atual do fluxo 
projetado das contribuições futuras que ingressarão no Plano de Benefícios, 
calculado atuarialmente, considerando as hipóteses biométricas e 
econômicas utilizadas, apurado na data da avaliação atuarial.  

Valor Atual dos 
Benefícios 

Expressão habitualmente utilizada para designar o valor atual do fluxo 
projetado dos benefícios futuros a serem pagos aos participantes do Plano 
de Benefícios, calculado atuarialmente, considerando as hipóteses 
biométricas e econômicas utilizadas, apurado na data da avaliação atuarial.  

Valor Contábil 
Líquido 

Montante com o qual um bem está registrado na Contabilidade, numa 
determinada data base, líquido da correspondente depreciação, amortização 
ou exaustão acumulada ou provisão para ajuste do ativo ao seu valor 
recuperável. 

Valor de Exercício 
da Opção 

Preço de exercício por ação, multiplicado pelo número de ações que 
compõem o lote-padrão de uma opção.  

Valor de Mercado 

Valor líquido pelo qual as aplicações e os investimentos dos RPPS podem ser 
resgatados, isto é, valor bruto de venda no mercado menos as despesas 
necessárias à venda, como comissões e corretagens. No caso do imobilizado, 
valor de mercado é o valor que a entidade despenderia para repor o ativo, 
considerando-se uma negociação normal entre partes independentes, sem 
favorecimentos e isentas de outros 

Valor de Mercado 
do Patrimônio 

Valor que o plano deveria receber por uma “venda” justa do seu patrimônio 
na data da avaliação.  

Valor Futuro 
Valor do título ou valor mobiliário em uma data futura, obtido a partir do 
exercício de capitalização.  

Valor Intrínseco 
da Opção 

Diferença, quando positiva, entre o preço à vista de uma ação-objeto e o 
preço de exercício da opção, no caso de uma opção de compra, e entre o 
preço de exercício e o preço à vista, no caso de uma opção de venda.  

Valor Justo 

É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado 
entre partes interessadas, em condições ideais e com a ausência de fatores 
que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma 
transação compulsória.  
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Valor Mobiliário 
Refere-se a um instrumento financeiro negociado publicamente ao contrário 
de um instrumento financeiro de colocação privada. Caracteriza, de um 
modo geral, papéis e títulos com valores móveis.  

Valor Nominal da 
Ação 

Valor mencionado no estatuto social de uma empresa e atribuído a uma 
ação representativa de seu capital.  

Valor Patrimonial 
da Ação 

Resultado da divisão entre o patrimônio líquido e o número de ações da 
empresa.  

Valor Presente 
Em um investimento, é o valor atual de uma série de fluxos de caixa futuros 
descontados por determinada taxa de juros que normalmente é o custo de 
capital do ativo em questão.  

Valor Venal 

É o valor de mercado de um produto. Não é o valor real do produto, nem 
necessariamente incorpora seu custo de produção. É o valor com que pode 
ser comercializado - mais alto ou mais baixo, dependendo das circunstâncias 
do mercado.  

Valorização da 
Carteira 

Ganho obtido em certo período por um conjunto de ativos que compõem a 
carteira (portfólio) sob gestão de EFPC ou outro agente.  

Value At Risk 
(Var) 

Termo do inglês que significa “valor em risco”. Forma de cálculo que aponta 
a perda máxima a que está exposta uma carteira em um determinado 
período (um dia, normalmente).  

Variação 
Diferença entre os preços de um determinado título em dois instantes 
considerados.  

Variação Cambial 
Percentual que indica a valorização ou não de moedas estrangeiras num 
determinado período.  

Viés Ou Erro 
Sistemático 

Distorção sistemática entre a medida de uma variável estatística e o valor 
real da grandeza a estimar. A introdução de um viés no cálculo estatístico 
pode estar ligada quer a imperfeição ou deformação da amostra que serve 
de base para a estimativa, quer ao próprio método de avaliação.  

Vírus 

Denominação dada a pequenos programas desenvolvidos para causar danos 
em diversos níveis, podendo afetar a integridade de arquivos de dados 
(removendo partes ou arquivos por completo), prejudicando um computador 
em particular ou toda a rede de uma empresa. 

Volatilidade 
Indica o grau médio de variação da cotação de um título ou determinado 
mercado de subir ou cair intensamente em um curto período. 

Voto 
Direito que tem o proprietário de ações ordinárias (ou preferenciais não 
destituídas dessa faculdade) de participar das deliberações nas assembleias 
gerais.  

VPN 

VPN (virtual private network – rede privada virtual) é uma rede de 
comunicação privada. Por fornecerem autenticação e confidencialidade na 
transmissão de dados, além de protocolos criptografados por tunelamento, 
as VPNs tornam-se mais seguras e confiáveis nas comunicações. 

VUA – Valor 
Unitário da Ação 

Quociente entre o valor do capital social realizado de uma empresa e o 
número de ações emitidas.  
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W. 
 

Wall Street 
O nome pelo qual é conhecido o distrito financeiro de Nova York no qual 
estão localizadas a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores 
de Nova York e muitas corretoras de valores.  

Warrant 

Título que confere ao seu portador o direito, mas não uma obrigação, de 
comprar o ativo que lastreia esse título, a um preço predeterminado (preço 
de exercício) e até uma data preestabelecida (data de vencimento). Trata-se 
de uma opção não-padronizada, em geral de longo prazo, emitida por 
instituições detentoras de posições expressivas de valores mobiliários como 
debêntures, commercial paper etc.  

WAV Formato de arquivo de áudio definido pela Microsoft e IBM 

Whiteboard 
Aplicação que possibilita a dois ou mais usuários remotos visualizarem e 
interagirem em uma mesma janela gráfica mostrada nas telas de seus 
computadores 

Wi-fi 
Tecnologia utilizada para a criação de redes sem fio para comunicação em 
alta velocidade e que permite a criação de aplicações para uso em 
equipamentos móveis como notebook, smartphones, tablets entre outros. 

World Market Mercado mundial, de mercadorias, de serviços e valores.  

WWW – World 
Wide Web 

Sistema hipermídia mais utilizado atualmente, criado para a Internet 
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X. 
 

XML - eXtended 
Markup Language 

Metalinguagem utilizada na definição de linguagens para estruturação de 
hiperdocumentos. É um subconjunto de SGML. Considerada evolução de 
HTML, por permitir acesso e manipulação da estrutura e semântica do 
hiperdocumento. É desenvolvida e mantida pelo W3C 
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Y. 
 

YOY 
Sigla de “year-over-year”. Método de avaliação que leva em conta os 
mesmos períodos em anos diferentes. 

YTD Sigla de “year-to-date” acumulado do ano atual até o momento. 

 



95 

 

Z. 
 

Zona de Livre 
Comércio 

Conjunto dos países que organizam entre si a livre circulação das 
mercadorias produzidas nos seus territórios.  

Zona Franca 
Área de um país onde, por decisão dos governantes, são permitidas reduções 
alfandegárias e, frequentemente, concedidos benefícios fiscais, por certo 
período.  

Zona Monetária 

Conjunto constituído em seguimento a um acordo formal ou em 
consequência de um estado de fato, por um grupo de países ou territórios, 
que observam regras particulares nas suas relações monetárias e conferem à 
moeda do principal destes países um papel essencial nos pagamentos 
internos da zona e com o resto do mundo.  

 
  


