
Valor ao par 
O valor de face uma ação ou título. No caso de ações, o valor ao par é, meramente, um registro 
contábil e não serve a outro propósito.

Valor da cota de um fundo de investimento
É calculado pelo quociente do patrimônio líquido do fundo e o número de cotas emitidas.

Valor de exercício da opção 
Preço de exercício por opção, multiplicado pelo número de ações que compõem o lote-padrão de 
uma opção.
 
Valor de face
Valor de uma obrigação, nota ou outro título como expresso no certificado ou instrumento. Apesar 
do preço das obrigações flutuar a partir  do momento de emissão até o seu resgate, eles são 
resgatados no prazo de vencimento pelo seu valor de face, a menos que tenha ocorrido default. O 
valor de face é o montante sobre o qual o pagamento de juros é calculado. Por exemplo, uma 
obrigação com valor de face de $1.000 e juros de 10% paga $100 ao ano.

Valor de mercado
O custo em que se incorreria, ou o lucro que se obteria, se um contrato vigente fosse substituído 
aos preços vigentes no mercado. Também se denomina valor de reposição.

Valor de referência
Valor unitário da ação ou quota, obtido dividindo-se o valor do capital social integralizado pela 
quantidade de ações ou quotas representativas do capital social integralizado.

Valor facial 
Valor marcado na moeda ou na cédula; é por este valor que a peça tem circulação forçada, salvo 
determinação oficial em sentido diverso.

Valor intrínseco da opção
Diferença, quando positiva, entre o preço a 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 a vista, no caso 
de uma opção de venda.

Valor Nominal
Valor unitário da quota ou ação, explicitamente informado no estatuto ou contrato social.
 
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 Líquido (VPL)
Expressão utilizada na área de finanças para analisar investimentos em projetos. O VPL é usado 
para se determinar quanto o projeto valeria hoje. No cálculo, desconta-se o fluxo de caixa gerado 
pelo projeto usando uma taxa representativa do risco.
 
Valor Unitário da Ação
Quociente entre o valor do capital social realizado de uma empresa e o número de ações emitidas.

Valorização da Carteira
Indicador  divulgado em termos percentuais  que visa traduzir  o  ganho de valor  da carteira  de 
investimento durante um determinado período de tempo.



Value at Risk ou VAR
Nos  permite  medir  a  probabilidade  de  perda  de  determinada  aplicação  em diversos  cenários 
adversos da economia.
 
Variação  
Diferença entre os preços de um determinado título em dois instantes considerados.

Variação Cambial 
Percentual divulgado que indica a variação da taxa de câmbio num determinado período de tempo.

Variação de estoques
Diferença entre os valores dos estoques de mercadorias finais, de produtos semimanufaturados, 
bens em processo de fabricação e matérias-primas dos setores produtivos no início e no fim do 
ano, avaliados aos preços médios correntes do período.

Variação Negativa da Quota
Percentual  divulgado  que  indica  a  desvalorização  (perda  de  valor)  de  uma  quota,  durante 
determinado período de tempo. Significa dizer o quanto o valor da cotação de um título ou fundo de 
investimento caiu.
 
Variação Positiva da Quota
Percentual divulgado que indica a valorização (ganho de valor) de uma quota, durante determinado 
período de tempo. Significa dizer o quanto o valor da cotação de um título ou fundo de investimento 
aumentou.
 
Venda a descoberto
Venda  em Bolsa  relativa  a  valores  que  não  estão  disponíveis  no  momento  da  conclusão  do 
contrato, mas que se espera adquirir antes do dia marcado para sua entrega.

Venda casada
Operação de compra e venda de ativos, títulos e valores mobiliários, ou operações financeiras, 
vinculada a uma outra operação, normalmente de sentido contrário, ou que faça parte de metas de 
vendas de instituições financeiras.

Venda em margem
Venda, a vista, de ações obtidas por empréstimo, pelo investidor, em uma sociedade corretora que 
opere em bolsa. È uma modalidade de operações da Conta Margem.
 
Vendor  
É uma operação de financiamento de vendas, baseado no princípio da cessão de crédito , que 
permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento à vista. O vendor 
supõe  que  a  empresa  compradora  seja  cliente  tradicional  da  vendedora,  pois  esta  é  que  irá 
assumir o risco do negócio, junto ao banco. Em resumo, é uma modalidade de financiamento de 
vendas para empresas, na qual quem contrata o crédito é o vendedor do bem, mas quem paga o 
crédito é o comprador.
 
Via de transporte
Na exportação, modalidade utilizada para o transporte da mercadoria a partir do último local de 
embarque para o exterior. Na importação, configura-se através do meio de acesso da mercadoria 
ao primeiro local de entrada no território nacional. De acordo com o estabelecido no âmbito dos 
países  do  Mercosul,  o  Brasil  adota  as  seguintes  modalidades  de  transporte:  marítima,  fluvial, 
lacustre, aérea, postal, ferroviária, rodoviária, tubo-conduto e meios próprios.

Viés  
Mecanismo que permite ao Banco Central alterar as taxas de juros, antes mesmo da reunião do 



Copom. Viés deixou de ser de baixa" e virou "neutro", ou seja podem haver alterações tanto de 
elevação como de redução dos juros, antes da próxima reunião.
 
Vigilância, oversight
Uma atividade  de  política  pública,  exercida pelo  Banco Central,  cujo  propósito  básico  é  o  de 
promover a segurança e eficiência dos sistemas de pagamento e de liquidação de valores e, em 
particular, para reduzir o risco sistêmico.

Vinculação  
Expressão utilizada para definir  a relação entre eventos de comércio exterior.  Ato  pelo qual  o 
exportador ou o importador informam a operação de câmbio correspondente as suas operações de 
exportação ou importação.

Volatilidade  
Indica o grau médio de variação das cotações de um título em um determinado período.
 
Volume  
É o volume financeiro, dinheiro, negociado por um determinado papel ou pela bolsa.
 
Voto  
Direito  que  tem  o  proprietário  de  ações  ordinárias  -  ou  preferenciais  não  destituídas  dessa 
faculdade - de participar das deliberações nas assembléias gerais.
 
VUA  
Valor Unitário da Ação - é representada pelo cálculo do quociente entre o valor do capital social 
realizado de uma empresa e o número de ações emitidas.

Termos e condições:
As informações e análises contidas neste site, oriundas de fornecedores independentes ou geradas pelo próprio Banco do 
Brasil,  têm  o  propósito  exclusivamente  informativo,  não  consistindo  em  recomendações  financeiras,  legais,  fiscais, 
contábeis ou de qualquer outra natureza, e, não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco do Brasil S.A. não 
se  responsabiliza  por  qualquer  decisão  tomada  com base  nas  informações contidas  neste  site,  nem pelos  eventuais 
prejuízos  decorrentes  de:  (i)  exatidão,  autenticidade,  veracidade,  integridade,  legalidade,  precisão  ou  validade  das 
informações,  para  qualquer  propósito  específico  do  cliente  das  informações;  (ii)  interrupção  ou  cancelamento  das 
informações;  e  (iii)  imperícia,  negligência,  imprudência,  por  ação  ou  omissão,  dos  fornecedores  independentes  de 
informação.


