
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

.FUNDAÇÃO GET0LIO VARGAS 

ADf\UNISTRAÇÃO FINANCEIRA EM CONTEXTO 
INFLACIONÁRIO 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA POR . 
· . ZILÁ JOSELITA GRAZZIOTIN . \. 

PARA A OBTENÇÃO no· GRAU DE MESTRE EM 
ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

ORIENTAÇÃO; PROF. WLADIMIR A. PUGGINA 

r ·~ Fu.ndaçAo Getulio Vatga~ 
Escola de Administraç.Ao 

FG V de Empresas de SAo Paulo 
Biblioteca ' I 

I C\1 
1.- ~ 

L ~---,----_11_9_~}020~~~-. 
Sio Paulo, setembro de 1980. 



AGRADECIMENTOS 

Desejamos, nessa oportuntdade, externar· nosso 

mais profundo agrade cimento à.que les cujo apoio tornou poss í
vel a concretizaçao desse trabalho. 

Ao Professor WladimirAntôn;io J?uggtna o nosso re

conh~cimento pelo inestimâvel empenh~ com o qual nos orien

tou e pelo estfmulo nos momentos mais difíceis.. Pelo afeto 

e colaboraçio que estiveram presentes desde a primeira e abs 
trata idéia até a conclusio desse estudo. 

A todos os .colegas e amigoS 1 cujo tnteresse de
. monstrado mui to nos sensibilizou. 

'· 
Aos meus pais; ao J-Úl.;io, ffelena, Cléber, Denize 

e Joio Carlos pelo ~cnstante encorajamento. 

Ao Gerardo pelo carinho e apoio. 

A todos aqueles que de algum modo nos ajudaram 

nessa caminhada. 



APRESENTAÇÃO 

No desempenho de seu papel o adm;i.n;lstrador f;inan..

ceiro deve esforçar-se para tomar as melhores decisEes. Ã ~e 
dida que o País cresce, que as mudanças 

taxa de inflação é elevada, as técnicas 

utilizadas devem visar essa realidade. 

são rgpidas, que: a 

de gestib financeira 

Os desaf;ios para nos 

sos homens de neg6cios são, entre outros~ como minimizar os 

efeitos que o impacto i~f1aci onârio- pode te r nas ope raçoes da 

empresa, como sincron:iza:t suas operações com as mudanças as

sociadas com a inflação. Em definitivo, como conviver com a 

infiaçao. 

O plano geral deste trabalho é apresentar as ··in

formaçBes clássicas sobre as dec;i.s6e_s de investimento e de 

financiamento e a políticà de dividendos, sugerindo ·formas 

de adequação para um contexto inflacionário. 

Princ;ipiaremos, na parte. l Introdução por 

apresentar, suscintamente, _o contexto evolutivo e os objeti

-vos de Finanças. Após, discutiremos $Obre o impacto da in

flação na Admínistraçao Financeira, tecendo consideraçoes so 

bre a mudança das pol;i'ticas e práticas financeiras _já estabe 

lecidas. 

Nas partes 2, 3, 4 e 5, trataremos dos at;ivos nor 

malmente convertidos em caixa dentro de um ano. Estão aqui 

incluidos.os itens caixa, quase caixa, contas a receber e e~ 

toques. Sobre todos eles teceremos consideraçoes quando es

tão·frente ao contexto inflacionário. 

Na parte 6 - Análise de Investimento a Longo Pra..

zo e Inflação - abordaremos os mêtodos de análise dos inves

timentos apresentados na literatura financeira. Dissertare

mos sobre os principais problemas que tornam·. a análise de 

prop.ostas de investimento mais complexa quando hâ inflação. 
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Na parte 7 _, Custo .de Capital e In.flaçno - em pri 

meiro lugar, trataremos do custo das virias fontes específi

cas, tanto de capital de terceir~como de capital próprio. 

Em segundo·lugar, dissertaremos sobre as decisBes 

de financiamento e inflaçao, quando teceremos conside-raçoes 

sobre a forma de tratar os custos de capital frente ·a ::uma 

real:tdade inflacioniíria, Faremos uma dis .. tinç'ào importante 

entre custo de capital próprio de empresa de capital aberto 

e de empresa de capital .fechado. 

A l'olrtica de Di·videndos e J:nflaçao seri tratada 

na parte 8, quando apresentaremos um râpido apanhado da pOli 

tica de dividendos, bem como dos efeitos que a inflação exer 

ce sobre ela. 

Por ·Úl tinio, na parte 9 apresentaremos l ã guisa de 

conclusao, um sumârio dos principais pontos desenvolvi. dos. 
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. 1 - . INTRODUÇÃO 

1.1 - Evolução da Administraç~o Financeira 

O progresso das disciplinas acad&~icas tem sido 
marcado por uma s~rie de quebras c6nceituais, seguidas por 

períodos de consolidação, ·refinamentos, testes e implementa

çoes. Com satisfação constata-se que no campo de Finanças 
isto tam~~m t~m ocoTrido. 

Iniciou-se, no começo deste s~culo, uma aterição 

ao estudo sistemâtico da Admin:istração Financeira. Sua evo
lução esteve associada a fatores externos, fatores estes que 
estimularam sua evolução • 

. Ainda, no começo do s6culo houve grande nfimero de 
fusões. As combinações de empresas foram acompanhadas pela 

emissão de g~ande quantidade de títulos de renda fixa e capi 

tal próprio. Desta forma, cresceu o interesse pela realiza
çao de fusões. 

Na década de 20 apareceram muitas.indústrias no

vas. Surgiram várias fusoes para completar as l;inhas de co

mercialização. Na ~poca havia escassez de recursos monetá
rios e·os preços dos estoques eram bastante flutuantes,o que 

estimulou maior atenção ~ liquidez e ao financiamento das em 
presas. Os métodos de financiamento externo receberam muita 

atenção. Foi grande o interesse por títulos~ aç6es ordini
rias, em particular. 

Surge, então, a recessão econômica de 1929. A dé 
cada de 1930 foi marcada por falências e reorganizações fi
nanceiras. A liquidez.era palavra de ordem, ji que os pre
ços caíram e a venda dos estoques não criou divisas suficien 
tes para qu.e as empresas atendessem seus compromissos finan
ceiros. Foi reafirmada a ~nfase na análise da estrutura fi
nanceira, na solvência e na liquidez. 

A Segunda Guerra Mundial dominou a década de 40. 
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As infimer~s operaçõe~·de programas de guerr~ fizeram com que 

foss.e dada atenção à administração de curto prazo do capital 

circulante. E, ap6s a Guerra, houve necessidade de finan

ciar a expansão das empresas é as necessidades de capital f9_ 

ram imensas. Assim sendo, as empresas continuaram a preocu-

par-se com a estrutura financeira, ajustando-a e levando-a 
-a suportar as pressoes do apos~guerra. 

A d€cada ~e 50 foi marcada por ripida exp~nsão 

econ6mica. e a partir dessa €poca que os fluxos de caixa as 

sumiram uma ênfase coordenada com a -rentabilidade]. O admi

nistrador esteve voltado, também, para orçamentos de caixa, 

fluxo de fundos e controles administrativos internos. 

No fim dos anos 50; o lucro das ind~strias tradi

cionais começou a di,minui-r, já que a pesquisa e o desenvolvi 

menta propiciaram o surgimento de novas indústrias, que expe 

rimentaram rápido crescimento. As empresas bem sucedidas , 

aquelas ligadas aos novos desenvolvimentos cientfficos, vi

ram o preço de mercado de suas açBes aumentar. Sendo o di

nheiro escasso e limitado o campo ·de oportunidades, avalia

ção cuidadosa de sua aplic'ação foi importante. e d'essa épo

ca o estímulo à teoria do orçamento de capital, análise do 
custo de capital para determinar os obstáculos aos · ino/esti

mentos. Joel Dean foi D grande estimulador do orçamento de 
. 1 2 s,... d ... f ... f. caplta . ao esta epoca os novos en oques na area lnan-

ceira, conscientizando que Finanças não s6 ~loca recursos, 
mas. também se preocupa com a política de dividendos e com a 
estrutura de capital. ·E desta época, também, a preocupação 
do administrador financeiro em compreender como os investid9_ 

res e credores avaliam-a empresa. Modelos d~ avaliaçao fo

ram desenvolvidos para uso na tomada de decisão financeira. 

1. We.4ton, J. F~e.d g B~ighann, Eugen~ F: Manage.~~al Finan~~ 
69 ed. Ne.w Yo~k: Holt, Rine.ha~t e Win4ton, 1917. 

2. Ve.an, Joe.l. caç.ttal Budge.t-i.ng. 
ve.Mi.ty P~e.-64, 9 51. 

Ne.w Yo~k: Columbia Uni-
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Data de 1938 o trabalho de William 3
i no qual de

senvolveu implicações de .valor de orçamentos algébricos, or

denando alguns dos efeitos da inflação não antecipada como 

diferente da inflação esperada no valor de mercado de tftu

los de u~a empresa; e formulou , Leis ( ou Príncfpios ) da 

Conservação do Valor do Investimento no terreno moderno, que 

a opção dos acionistas em manter igual fração de ações ' e 

bonds de uma empresa tornaria invariável o valor de mercado 

de suas ações e bond~ i mistura de patrim6nio e d€bitos~ Em 

bora esse enfoque não tenha sido de~envol~ido rigorosamente, 

_nem por isso ele deixou de ser sfmbolo do famoso trabalho de 

Modigliani e Miller ( MM ) , duas décadas mais tarde 4 . MM és 

tabeleceram que essa invariincia mant&m-se, ao menos sob con 

diçõés res.tri ti v as ( igualdade de taxas para tomar empresta

do por empresas e indivíduos, etc. ) e que, conseqlientemente, 

a taxa requerida de retorno esperado dos novos investimentos 

não dependeria; igualmente, à parte dos efeitos dos impostos, 

de.se débitos pu patrim8nio fossem usados para financiar o 

novo investimento. 

... . 5 . 
O proximo avanço foi dado por Marcowitz , que mo~ 

trou o poder de diversificação para reduzir riscos hos port

folios de tftulos sem sacrificar o retorno esp~rado; e este 

enfoque foi efetivamente fundido com a teoria geral de tomar 

decisões sob incerteza, em seu clássico "Portfolio Sele ct iorl' 

em 1959. 

Quase ao mesmo tempo, Tobin6 adaptou e desenvol-

3. W.i...i.ii.a.m, John B. "The.otty o6 inve..6.tme.n.t va..iue.". Ha.lt..va.Jz.d 
Unive.Jz..6i.ty PJte.6.6, 1938. · 

4. Modig.iia.ni f. t. Mi.i.ie.Jt.., M.H. "Colt..Jz.e.c..t.ion". Ame.Jz.ic.a.n Ec.o 
nomic. Re.vie.w (June. 196 3} e. "Vivi.de.nd poUc.y gJz.ow;th a.nd .the. 
va.iuation o6 .6halt..e..6". JouJz.na..i o6 Bu.6irte..6.6 34 (Oc..t. 7967 J 
: 411-33'. 

5 . M a.Jz. c. o wL:t z, H a.Jt..Jz. y. "P o Jz..t 6 o li o .6 e. .i e. c ti õ n" • J o uJz.na..i o 6 f i-
na. n c. e { m a.lt.. ~ 1 9 5 2 I . 

6. Tobin, Ja.mé.6. "Liquidity, pJz.e.6e.Jte.nce. a..6 be.ha.vioJt towa.Jtd.6 
.Jti.6k". Re.vie.w o6 Economic. Studie..6 (Fe.b. 1'9581 : ~5-86. 
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-veu o enfoque de Marcowitz para explicar a função keynesiana 

da preferência por liquidez e o nível das taxas de juro db 

.mercado, em termos de comportamento racio~al do investidor. 

Tal investidor otimiza as proporções de um ativo sem risco a 

curto prazo e títulos arriscados de longo prazo, nos portfo

lios. Tarnb€m estabelece~ o Teorema da Separaçio mostrando 

que, sob condições razoáveis, incluindo a efic::âcia de um at_i 

vo sem risco, proporções Ótimas dentro do portfolio dé at~

vos arriscados seriam independentes da prefer&ncia particb-

1ar dos avessos a risco e que o ultimo simplesmente determi

naria a escala de investimentos com risco em relaçio aos fun 

dos a serem investidos. 

Passados alguns anos, William F. Sharpe 7, Jan Mos 

sin 8 e John Lintner9 publicaram modelos de equilÍbrio do mer 

cada de capitais, em que risco e in~erteza foram elementos 

essenciais. Sharpe tratou das relações entre a taxa esp~ra
da de retorno dos títulos individuais, quando os mercados es 

tão em equilíbrio. Mossin. e Lintner trabalharam com a a'\ta

liaçio dos investidores individuais, das distribuiç&es asso

ciadas de risco ( variincia e covariincia ) e de retornos es 

perados sob o conjunto de títulos avaliiveis. Combinaram os 

portfolios ótimos com as decisões do· mercado, para determi

nar o conjunto de preços de equilíbrio dos ativos arriscados 

no mercado. 

Na d~cada dé 70, Black e S~hóel~s 70 'desen~olveram 

7. "CapLta-t aJ.>J.>e.:t pJt.ic.e.J.> ": a :the.oJty o6 rnaJtfz.e.:t e.qu-i.-ti.bn-i.urn 
u.nde.Jt c.ond-i.:t-i.onJ.> o6 Jt-i.J.>k". JouJtna-t o6 Fúianc.e.(Se.p.1964). 

8. "Equ-i.UbJt-i.um -i.n a c.ap-i.:tal· MJ.>e..t maJtke.:t". 
( o c.:t. 1 9 6 6 ) • 

Ec.onorne.:t.Jt-i.c.a 

9. "The. valuation o6 Jt-i.J.>k aJ.>J.>e.:t.J.> and :the. J.>e.le.c.:tion o6 Jt-i.J.>ky 
.inve.J.>:tme.n:t.J.> -i.~t J.>:toc.k poJt:t6oUo.6 and c.apLtal budge.:t.J.> ". Re. 
vie.w o Ec.onom-i.c.J.> and S:tati.6:t-i.c..6 ( Fe.b. 7965} e. "Se.c.u.Jt-i.:ty 
p!Uc.e.J.>, IU.6<. an max-tma ga..tn.6 6Jtom dive.Jt.~.>-i.6-i.c.a:t-i.on". 
Jou.Jtnal o6 F-i.nanc.e. (Ve.c.. 7965). . 

10. Blac.k, F-i..~.>c.he.Jt !. Sc.hoe.le..~.>, MyJton. "The. ··pJtfl(ei..n9 o6 op-
:t.ion.~.> a.nd c.oJtpoJta:te. .Uab.i.Li. tie.J.> ". J ou.Jtnal o 6 Poli :ti c.a.l 
Ec.onomy 81 (Ma.y/June. 1973) : 637-54. 



um modelo. para determinar o valor de equilÍbrio de uma opçao. 
Observaram que o modelo pode ser usado para •avaliar outros 
direitos. Muitos estudiosos t~m avaliado títulos conversí
veis e warrants e os t~m tratado como opçoes. 

O modelo tem importância teórica por avaliar os 
direitos e importância prática por identificar, no ·mercado, 
opçoes super ou subavaliadas. O modelo de precificaçio de 
opçoes esti bastante expandido e tem sido muito investigado 
recentemente. 

A evolução de Finanças acima descrita tem impa~ta 
do o papel e a importância da Administração Financeira. Em 
sua evolução, Finanças passou de um estudo descritivo para 
outro que encerra análises te6ricas normativas. O seu campo 
Jnicial ,·que era a procura por fundos,. passa incluir a admi

~istraçio de ativos, a alocação de capital e a avaliação da 
empresa pelo mercado. Da ênfase para a analise externa ã em 
~resa, passou para uma que força a tomada de decistes dentro 
~a própria empresa. 

A teoria financeira evoluiu, ~m grande p~rte, co
·mo conseqüência de estímulos externos. A realidade atual, 

não só do Brasil como do mundo todo, indica a presença de um 
fenômeno expressivo e até mesmo alarmante - ou seja·- a ·in
flação. A inflação é hoje, portanto, um problema que agita 
e desafia os administradores financeiros e o mundo acadêmico, 
que deverão modificar muitas políticas, priticas e -teorias 
financeiras para se adaptarem a esta nova situação. 

1.2- Objetivos_d~ Finanças 

Finanças tem por objetivo maximizar o valor da em 
presa para o acionista. Valor & representado pelo preço de 
mercado das açoes da empresa, .que é um reflexo de suas deci
sões de investimento, financiamento e política de dividendos. 

FreqUentemente a maximizaçio do lucro é considera 
da como o objetivo da empresa, mas não ê uma meta tão abran-



gente quanto a maximização da riqueza do acionista. Mesmo a 

maximização do lucro por ·ação nao é um .obj et.i vo totalmente 

apropriado, porque não especifica o tempo ou a duração dos 

retornos esperados. Outra defici~ncia é que não considera o 

risco ou incerteza dos lucros coyrentes. Alguns projetos são 
mais arriscados que outros.. Como resultado, os prováveis lu 

cros por a~ão seriam mais incertos se estes projetos fossem 

comprom~tidos.· Ainda, uma empresa é mais ou ~enos arriscada, 

dependendo do montante de debito ;em. relação ao pa trim8nio, 

na sua estrutura de capital. Tal risco financeiro contribui 

para incerteza com relação i empresa, como visto pelos inves 
tidores. 

Por todas estas razões, a maximização do preço de 

mercado das aç6es é o objetivo válido. O preço de mercado 

das ações representa o julgamento de todos os participantes 

do mercado. São conside~ados os l~cros por ação preientes e 

projetados par.a o futuro, o tempo, duração e risco destes .lu 

cros, a política de di.videndos e outros fatores relevantes 

para o mercado. 

Maximização da Riqueza do Acionista versus Outjos Objetivbs 

Os acionistas elegem os administradores da empre

sa; supõe-se que estes homens opeFarão de acordo com os in

teresses dos acionistas. Sabe-se que as açoes de muitas gran 

des empresas estão bem disseminadas, de modo que os adminis
tradores destas empreSB:S têm grande autonomia. Assim, os ob 
jetivos perseguidos poderão ser diferentes daqueles da maxi
mização d~ riqueza dos acionistas. a diffcil determinar se 

uma equipe gerencial está tentando maximizar a riqueza dos 
acionistas ou estâ tentando apenas satisfazer este fator en

quanto persegue outros objetivos. Atualmente, um número cres 

cente de empresas estão amarrando as comP.ensaçoes dos admi~ 
"' 

nistradores is performances d~ empresa. 

Hâ a considerar, ainda, as responsabilidades so

ciais da empresa: devem os negócios serem geridos essencial 
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·mente de acordo com os intere·sses dos acionistas ou a empre

sa ~ tamb~rn parcialmente "responsivel pelo bem-estar da socie 

dade como um todo? Já que a maioria das ações sociais repre 

serita aumento de custos para as empresas~ o ideal ~ que se

jam realizadas a partir de uma decisio obrigatória, ao inv~s 

de uma decisio voluntária, a fim de assegurar que o volume 

dessas ações seja distribuído por todas as empresas. I! ne

cessário que sejamestabelecidas as regras do comportamento 

corporativo e que as empr~sas sigam_as ~egras do jogo, que 

se tornam restrições. As empresas continuam a :lutar • para 

maximizar a riqueza dos acionistas, ainda q~e sujeitas a es

sas restrições. 

O Dilema Risco-Retorno nas Decisões Financeiras 

O propósito do mercado de capitais ~ alocar e.fi

cientemente a poupança numa economia, ·canalizando-a para 

oportunidades promissoras de investimento. Tal alocação de 

poupan~as na economia, ocorre na base de retorno esperado e 

risco. O valor de mercado da empresa embute ambos esses fa

tores. Portanto, a maximizaçio da riqueza do acionista en

volve um equilÍbrio de risco-retorno· do mercado e é o ponto 

focal pelo qual os fundos são alocados dentro e entre empre

sas. Qualquer outro objetivo resultq. em uma alocação de fun 
dos subótima e conduz a uma formação de capital e crescimen

to da economia menor que o Ótimo, bem como a um menor nível 

econSmico de satisfação da economia como um todo. 

1.3 - Maximizaçio do Valor da Empresa em Contexto Inflacio-.. . 
nar1o 

. A indagaçio básica que poderia ser proposta~ se, 

em uma conjuntura inflacionária, o modelo ~lissico que se 
aplica para chegar à maximização do valor da empresa para:1 o 

acionista seria aplicado quando a variável inflação estives

se presente. A conclusio ~ que os conceitos sao conciliá-
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veis, desde que alguns ajustes sejam considerados 77 : ·· 

A; Aspectos coritibeis: 

O lucro contibil apresentado em.balanço conven 
cional &, sabidamente, distorcido. E necessirio considerar 

o lucro ou prejuízo real e·m termos econômicos, isto & , inde

pendente da variação do valor da moeda. Para tal, hi neces

sidade de o mesmo ser calculado de tal modo a excluir as dis 

torções inflacionárias resultantes dos processos contibeis 

tradicionais. O lucro por ação deve ser, portanto, um lucro 

por ação real em termos econômicos e não um lucro por ação 
inflacionado. 

B. Risco adicional C inflacionário ) : 

Em contexto inflacionirio, hi necessidade de 

se considerar o iisco de· forma mais abrangente, introduzindo, 

alfm do risco ?Peracional e financeiro, o risco da inflaç~o. 
Por esse conceito poderíamos entender a nova variabilidade de 

lucro em função do aspecto inflacionirio. 

C. Manutenção d~ substincia patri~onia1 72 

Entende-se por subst&ncia patrimonial a manu

tenção efetiva da capacidade de geração contínua de recursos, 

ou seja, a.capacidade de geração de resultados não~ afetada. 

Este novo conceito & um pouco mais amplo que .a simples manu

tenção do poder de compra do patrimônio da empresa. 

Após conseguir-se incorporar no modelo os tres pa 

râmetros acima comentados, acredita-se ter conseguido a con-

11. Con6o~m~ P~o6. Wladimi~ A. Pu9gina no Semin~~io de ~dmi
ni~t~aç~o Cont~bil-Financei~a em Contexto 1n6laciona~io 
e "Veci~ae~ Financei~a~ da Emp~e~a e~ um Contexto 1n6la-
c.ion~~o". A~ti9o nào publicado - 1980. 

1 2 • S c h o e p~ , W o .e 6 9 a n 9 . _;A_· ...;:;.L_;u...;:;.c_~.,;_a....;.t..,.i~v-=i..:.;d_a...:.;d.-:=e--.~,..--.,.--,---,--'----,;:L----'-n--
1ndu~t~ia.i~ B~~ilei~a~ po~ 
de Admúú.~t~a.çao 
Getúlio Va~9 ~ • 
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ciliaçio dos conceitos de maximizaçio da riqueza do acionis

ta com a nova situação vivida pelo mundo. 

1. 4 - O Impacto da Inflação na Administração Financeira 

O papel do administrador financeiro, neste século, 

esteve sujeito a processo de transformação permanente. Ade~ 

mais, com o impacto da inflação nas empresas modernas, sua 

função torna-se cada vez mais difícil. 

A inflaçio provocou um impacto nos negScios da em 

presa, especialmente sobre suas operaç5es financeiras. Daí· 

que muitas políticas e praticas financeiras jâ estabelecidas 
. 13 

sofreram mudanças. Como nos lembram Weston e Brighann , al 

gumas dessas mudanças são: 

A. As taxas de juro passam a ser mais altas con

forme aumenta a taxa de inflação. ~ sabido que a taxa de j~ 

ros, a "oficial", consiste na taxa real de juros mais a taxa 

esperada de inflação, no longo prazo. Portanto, aumentando a 

inflação, a taxa oficial de juros tende a crescer. ·Os toma

dores de empréstimo C a empresa é um deles ) terão, portanto, 

que pagar mais alto pelo dinheiro que tomarão. 

B. Os preços dos títulos caem quando a taxa de j u 

ros aumenta. Desta forma, para se ·protegerem contra perdas, 

os aplicadores colocam seus fundos em papéis de curto prazo 

e preferem papéis indexados. 

C. Há maior dificuldade de planejar, ainda qu~ uma 

previsao acurada é de extrema importância num contexto infla 

cionário, já que os custos dos materiais e da mão-de-obra es 

tão mudando. O planejamento financeiro deve ; incluir ·uma 

maior flexibilidade, que permita refletir o crescente nível 

de incerteza da economia. 

13. We&.ton, J. Flled C. 8-'t.igha.nn, Euge.ne F. Metnetgellia..e. Finan-
ce, 69 ed. New Yollk: Ho.e..t, Rineha!t..t e WZn&.ton, 1977. 
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D. A demanda por recursos ê maior durante a infla 
çao. Para repor estoques necessita-se de mais. recursos do 

que aqueles que se conseguiu na venda do estoque; o custo 

dos investimentos é mais alto, bem como os trabalhadores de
mandam por mais altos salário"s. 

E. As empresas sao prudentes ao planejarem os seus 

investimentos, evitando aqueles de longo prazo, j â que_ tais 

investimentos de capital e as decisões de financiamento· são 

marcados por um mais alto grau de risco, durante a inflação 
acelerada. 

F. Quando há alta taxa de inflação, os lucros de

monstrados estão distorcidos~ Os estoques adquiridos ini

cialmente e que t6m custo mais baixo, ao serem vendidos, pro 

porcionam um maior lucro· relatado .. Os novos estoques adqui

ridos t6m um custo mais alto; a depreciação dos ·ativos tam

bém é menor qu·e o custo ·de substituí-los. Se a empresa pla

nejar sua política de dividendos e gastos baseados n~ssas de 

monstrações contábeis, então ela pbde enfrentar sérios pro

blemas financeiros. 

Considerando essas observações, parece claro que 

o executivo financeiro será bem sucedido, na medida em que 

souber considerar essas mudanças que vêm afetando o mundo dos 

negócios. O administrador financeiro deve preocupar-se, tam 
bém, com a polftica fiscal e monetária do pafs. Além disso, 

o impacto das políticas· financeiras e comerciais internacio
nais sobre as políticas internas torna-se cada vez maior. A~ 
sim sendo, a atenção do administrador financeiro deverá ten

der, também, para o cenário econômico mundial. 

Conclusão 

Da discussão até então apresentada, 8 possível che 

gar-se a algumas conclusões básicas acerca do impacto da in

flação na Administração Financeira. Destaca-se os· .princi-
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pais. aspe.ctos 14 .: 

- Finanças vem sofrendo impactos conjunturais no 
decorrer de seu desenvolvimento. No momento, o grande desa

fio para acadêmicos e homens de negócio é a introdução da in, 
flação nos conceitos financeiros; 

- O objetivo clissico de Finanças, conforme des
crito, não deve ser alterado frente .ao contexto inflatiorii

rio.. O que deve ser feito é redefinir os termos conventio

nais, para se introduzir: lucro econ8mico, risco inflacio

nário e manutenção da substância patrimonial; 

Em princfpio, não se propõe a criação de uma no 

va teoria de Administração Financeira em função de um novo 
parâmetro chamado inflação·. Acreditamos que os conceitos 

atuais· possam ser adaptados a este fen8meno. Por outro lado, 

não se propondo uma nova teoria, vai ser indispensável a re

formulação de alguns conceitos clássicos como, por exemplo: 

l TndepefidSnci~ da decisão de investim~nto é fi 
nanciamento; 

; Ifufl~ção passa a ser vaiiãiel decisiva na pci
lftica de di~idendos. 

-O papel do administrador financeiro, frente aos 

negócios empresar1a1s é maior, à medida que continue a ênfa 

se para controles internos mais apurados. o administrador, 
nos Últimos anos, tem sofrido uma pressão adicional pela ne
cessidade da empresa conviver com o fator inflacionário. ·Ho

je, o administrador financeiro deve conhecer economia, tanto 
interna quanto internacional, para acompanhar o reflexo das 

14. Con6o~me P~o6. Wladimi~ A. Pu99ina no Seminã~io de Admi
ni.6t~aç.ã.o Contéibii-Financ.e.i~a em Contexto 1n6la.c.ionã.~io 
e "Vec..i..6~e4 Financ.ei~a.6 da Emp~e.4a em um Contexto 1n6la.-
cion~~io". A~ti9o nã.o publicado 1980. 
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polÍticas governament~iis. na empresa e no país como um todo;. 
' 

- A análise histórica do desenvolvimento do ensi

no de Finanças de Empresas, no Brasil, revela·que ela está 

mui to próxima de um processo de retransmissao de conhecimen

tos e teorias, gerados em outros países e ambientes. Grande 

tem sido o esforço para transmttir, com a rapidez necessária, 

todos esses co.nhecimentos, de tal ;forma que o meio acadêmico 

esteja atualizado. Entretanto,nao foram muitos os esforços 

feitos, no sentido de adaptar esses conhecimentos :'ao nosso 

contexto. O problema de inflação, pela sua magnitude, pas

sou a ser uma grande· oportunidade de geração de conhecimen-·· 

tos, .uma vez que técnicas, práticas e mesmo teorias, possam 

ser cristalizadas, gerando·uma nova conceituação de Finan
ças 15 

1s. Op. u:t. 
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2 - ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO E INFLAÇÃO 

2.1 - Definição 

A administração do capital de giro abrange a admi 

nistração das contas circulantes da empresa, incluindo ati
vos circulantes e passivos circulantes. 

Os ativos circulantes, ou seja, ca;l':Xa, · tr'tulos n~ 

gociáveis, contas a receber e estoques·, s~o os a ti vos que nor · 

malmente podem ser convertidos em caixa no perfodo máximo de 

um ano. Os passivos circulantes básicos tratados são: dupli

catas a pagar, títulos a pagar, salários e juros a pagar. 

A definição mais comum para capital de giro é ati 

vo circulante menos passivo circulante C AC- PC). 

Outros autores definem capital de gi:ro como a par 

te do capital circulante lÍquido C AC- PC), financiada por 

fundos a longo prazo ou fontes permanentes. 

2. 2 -·Modelo Geral de Otimizaçao do. Cayi tal de Giro, 

A anilise da literatura mais recent~ sobre otimi

zação do capital de giro reporta-nos a decisões que ·envolvem 

liquidez e composição do vencimento de compromissos financei 

ros. Tais decisoes são infl uenciada,s por considerações so

bre lucratividade e risco. Quanto maior o lucro, maior o 

risco. 

Neste sentido estâo envolvidos: 

-os retornos dos ativos circulantes que, em ge

ral, sio menores do que os dos ativos fixos ou permanentes, 

em função da liquidez e da própria natureza dos itens e 

os custos dos passivos circulantes que, em ge

ral, são menores do que os custos das fontes ~longo prazo, 

em função da estrutura da taxa de juros, dos custos implíci-

- 15 -
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tos que s.ão menores que os exp~Íci tos e' também' das fontes. 

de financiamento que têm custo zero. 

Uma forma simplista de otimização de capital de 

giro, à vista destas generalizações, é de que devemos minimi, 

zar o ativo circulante e maximizar o passivo circulante. O 

limite desta política seria o risco da liquidez. A adminis

tração do capital de giro é, portanto, mui tas vezes citada 

como a administr-ãção da liquidez, pois é através do gerencia 

menta dos valores correntes que se estabelece o grau de li

quidez da empresa. Coloca-se a liquidez como um dos .fatores 

mais importantes nas consideraçoes do administrador financei 

ro. Sem liquidez adequada a empresa nao sobrevive. 

Vista a importância da liquidez, torna-se. necess á 
rio conciliar o objetivo de liquidez· com aquele de rentabili 

dade, inerente ao objetivo de maximização. do valor da empre-

sa. 

Em inflação, tal balanceamento de liquidez-renta

bilidade cresce em importânria. Se o balanceamento for favo 

rável à rentabilidade, a falta de liquidez poderá levar a em 

presa à falência. Se, por outro lado, for dada mui ta impor

tancia à liquidez," a oneração do custo dos recursos.necessá

rios torna-se excessiva, a ponto de poder comprometer os pa 

drões de retorno que, em um processo continuado, pode signi

ficàr também falência.· O equilÍbrio desse balanceamento é 
dado pela margem de segurança. 

2.3- Capital de Giro e Inflação 

Definições Preliminares 

Em contexto inflacionário, hâ necessidade de in

troduzir novos fatores que não foram considerados pela abor

dagem clássica ao assunto. Alguns conceitos.· preliminares, 

entrétanto, precisam ser introduzidos para o· entendimento 

desses outros parimetros. Ativos e passivos monetários são 
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definidos como ativos e passivos cujo valor de ~ercado € in

dependente de mudanças no nível de preços. Portanto, sao 

traduzidos em valores constantes e, com o impacto da infla

ção, perdem substincia econ6mica. Estio aí incluídos o cai-

xa, dep6sitos bancirios, títulos negociiveis, contas a rece

ber, cr€ditos de forneced~res, salários, impostos a pagar e 
outros. 

Ativos e passivos reais ou não monetários s.ao aqu~ 

les cujo valor corrente muda com o nível de .preços. Pb'rtan

to, embora expressos em ·valores constantes, mantem sua subs

tincia econômica, ou seja, mantem o poder de compra. Ativos 

fixos, estoques ou dívidas indexadas são exemplos. 

Uma firma é devedora monetária lÍquida quando seu 

passivo monetirio excede seu ativo monetirio; o inversn ocor 

re para a posição credora monetária lÍquida. 

Regra Geral 

Considerando-se os conceitos acima expostos, pod~ 

se concluir que, numa situação inflacionária, uma empresa que 

tiver os passivos monetários maiores que os ativos monetâ~ 

rios gánha com o processo. O oposto é verdadeiro, ou seja, 

a empresa perde com a inflação caso o passivo monetário seja 

menor que o ativo monetário. 

Regra para o Capital de. Giro 1 

A partir da regra geral, pode-se chegar a algumas 
conclusôes para o comportamento do nível de capital de giro 
em um contexto inflacionário: 

• Se os passivos circulantes mone.târios forem 
.. 

1. Conóoltme Pito Ó· Wladim.i.lt A. Puggina no Se.minâltio de Admi
ni4tltaç~o Cont~bil-Financeilta em Contexto 1n6lacionalt-to 
e "Veci4Õel> Financ.eiltal> da Emplte.óa em um Contexto 1n6la-
cionâltio". A~ttigo nao publicado - 1980. . 



maiores do que os ativos circulantes monetários, ·a empresa 

terá ganhos com o processo inflacionário. Perderá, se o in~ 
verso ocorrer . 

. A afirmação acima pode nao ser verdadeira,·caso 
alguns ativos ou passivos circulantes monetários _já;· tenham 
incorporado alguma expectativa de inflação . 

• O impacto da inflação pode ser diferenciado;· di 
ferentes setores são afetados de fonna distinta . 

. A dimensão da margem de segurança ;irá depençler 
da relaçio risco X retorno • 

. Quanto maior a proporção de fundos a longo pra

zo, mais conservadora é a administraçao do capital de giro e, 
. . 

coriseqUentemente, menores os retornos. 

. Maiores proporçBes di fontes a curto prazo au
mentam o risco. Este aumento ocorre principalmente porque: 

s 
os empréstimos serão renovados a taxas de juro 

maiores porque, durante o processo inflacioná

rio, as taxas tendem a subi r; 
. , 

.• as linhas de crédito encontram maiores difitul 
dades para a renovação; face i escassez de re-

cursos; 

a inflação afeta diferentemente os · diversos 
itens do ativo circulante e po passivo circu~ 

lante e 

•. a inflação acelera o crescimento das necessida 
des de capital· de giro, 

Modelo de Otimização de Capital de Giro em Inflaç~o 

Cada componente do capital de giro pode ser ava

liado independentemente. Entretanto, devemos considerar a 



decisão de capital de giro como um todo e ~ão 

item isoladamente. A decisio de otimizar cada 

componentes não indica a otimização do todo. 
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apenas cada 
um de.~ seus 

Essa colocação é mui to mais verdadeira em uma si

tuação inflacionária, daf a necessidade de se falar em mode

los de capital de giro ajustados ao contexto inflacionário. 

Nesses modelos, as generalizações acima exportas 
poderiam ser introduzidas. 

Os modelos a seguir representam os esforços conh~ 

ciclos, nao sendo, como veremos, uma visão completa e conclu

siva do problema. 

Modelo de Porcent~gem de Vendas 

A partir da constataçao de que o planejamento das 

vendas é básico para o planejamento das necessidades finan

ceiras, Weston e Brighann 2 desenvolveram um modelo, que cha

maram de "Método de Porcentagem sobre as Vendas", com o qual 

encontraram o financiamento adicional necessário ã empresa' 
de acordo com a expansão das vendas ·e, de modo especial, da 

expansão de vendas devido ã inflaç~o. As ne,cessidades finan 

ceiras adicionais podem ser financiaçlas, segundo o método, 

por fontes externas ou internas. Os autores apresentam, in! 

cialmente, uma equação para encontrar os fundos externos ne

cessários, o montante de fundos que pode ser obtido através 
de empréstimo ou pela venda de novas ações. ·Depois, usam es 

sa equaçao para derivar a porcentagem de aumento em vendas, 

que deverá ser financiada externamente. 

O método é defin~do pela seguinte equação: 

·2. We~ton, J. fJr.ed C. B!U.gha.nn, Eugene F. Ma.na.ge.~r.-ta:t Fi:na.nc.e, 
69 ed. New YoJr.k: Hott, ~-tneha.Jr.t e Win~ton, 1977. 



onde: 

A 

TR. 

B 
~ 

TR. 

6. TR. 

N~cessidade de Recu~sos Externos = 

A 

TR. 
c6 rR.) B 

TR 
( 6 TR) 
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bm (TR2) 

= Ativos que se ;incrementam relacTonadarii€mte com ven 
das. 

= Passivos 

vendas. 

= TR2 

que se incrementam reiàcionadareente com 

.:: lncremento da renda to
tàl ou das vendas no p~ 
ríodo. 

TR. = Receita total projetada para o período, 

g = !ndi ce de incremento de vendas. 

m = Lucro marginal de -vendas, 

b = !ndice de retençao de lucros ( para reinvestimen-

I 

to na empresa ) . 

A 

TR. 
( ~TR) 

caçao algébrica, chega-se a: 

B 

TR. 
( 6TR) 

NECESSIDADE DE RECURSOS EXTERNOS: I 

e, por simplifi-

m ( 1 + g ) b 
g 

Através dista nova equaçao podemos avaliar a in
flu~ncia de um incremento na taxa de vendas e da inflação so 
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"bre a~ necessidad~s de finan~iamento externo. 

A variivel aleat6ria usada pel?s autores ~ vendas. 

Eles correlacionam ativos e passivos a vendas. A conclusio 

a que chegam ~ que, ·à medida que a variável ·vendas cresce, 

as necessidades de fundos externos crescem tarnb€rn, mas a re

lação existente entre tais variiveis ~ urna relação exponen

cial e não linear. A partir do crescimento de vendas, as n~ 

cessidades de capital de giro crescem mais rapidamente. Este 

€ o grande pormenor que diferencia 6 modelo de outros ji co

nhecidos. Ele mostra que a relação ocorre em nível exponen

cial. 

Os autores informam que o m€todo de , po.rcen tagem 

de vendas g mais apropriado para pianejar mudanças de curto 

prazo de necessidades fina~ceiras que para previsSes de lon

go prazo. Também salientam que, ao usar o método, g impor

tante conhecer a tecnologia básica da empresa e a 16gica da 

relação entre vendas e ativos de cada empresa em questão. 

Sabe-se que, numa situação inflacionária, indepe~ 

dente do crescimento de vendas, outros ;fatores leva~ a empr~ 

sa a necessitar de maior montante de capital de giro, Neste 

sentido, conclui-se que·o modelo pode ser us~do, correlacio

nando outros fatores, inclusive ·dividindo o componente de 

vendas em si e o componente inflacioriârio, para determinar 

com maior exatidão o impacto da inflaçio no capital de giro. 

As principais críticas que podem ser apresentadas 

d 
,... 3 

a este mo elo sao : 

• O modelo apresenta apenas as necessidades adi

cionais de capital de giro e não as necessidades totais; 

• Desconsidera necessidades de caixa para outras 

3. Con6oJtme PJto6. W.tadimiJt A. Puggina no SeminâJLid de Admi
ni.6tJtaç.ão ContâbLt-Fi.nanc.eiJta em Contexto 1n6.tac.ionânio 
e "Vec.i.6aeh Financ.elJta.6 da EmpJte4a em um Contexto lnó.ta-
c.ionâJtio". Antigo nã.o publ..i.c.ado 1980. 
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tran~açõe~ que nio operacionais; 

O·,modelo é voltado totalmente para planejamento 

e 

• O modelo é uma ·visão extremamente simplificada ' 
. do fluxo financeiro de uma empresa. Poderia ser ampliado com 
a introdução de relaÇões mais complexas e mais próximas da 

Tealidade operacional. 

Modelo com vistas a Projeçoes Econômico-Financeiras 

Alfredo A. Olive.ira Roxo 4 utiliza a 'técnica· de 

análise econômico-financeira para projeção de três demonstra 
tivos: 

• Fontes e Usos dos Recursos 

. Demonstração de Lucros e Perdas 

. Balanço 

A metodologia usada tenta atenuar distorções que 

o processo inflacionário introduz nas previsões econômico-fi 

nance iras. 

Inicialmente, as projeçoes são feitas em moeda 

constante. Em seguida~ são expressas em moeda corrente, atra 

vês de transformação dos valores projetados em moeda constan 
te. 

A metodologia apresenta a particularidade de orien 

~ar-se, na projeção das fontes e usos dos recursos, no senti 

do de 4eterminar as disponibilidades de recursos para inves-. ~ 

timentos, geradas em cada perlodo. 

· 4. "Çapltal de Gi~o e 1n6laçao na~ P~ojeç8e~ Econ5mico-Finan 
cel~a~". Revi~ta. E~a.~ileiAa. de Economia 29 (3) : 3-38-
(jul/~et. 19 75.). 
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·A referida proj eçâo trata o capital de giro com 

vistas ã'manutenção de níveis satisfatórios de solvência da 

empresa ao longo da vida econom;i_ca do empreendimento. 

A preocupaçâo principal estâ -voltada para a :mensu 

ração dos aportes de recursos ou das retenç8es de recursoS 

gerados pela empresa, que se .façam necessários para compor o 

capital de giro para .fins de projeçâo dos uso.s de recursos. 

Hâ limitaç8es no modelo._ As principais sâo: 

.. O trabalho en;foca -uma s;i.stemâtica voltada a aten 

d~r os principais requisitos na const~uçio de ·projetos para 

Órgãos governamentais, em especial e 

• O modelo es.tâ :J?reocupa~o, apenas, com planeja.,. 

mento ;financeiro. 

Modelo de Análise Financeira 

Recentemente, Michel Fleuriet5 desenvolveu técni

cas para a soluçao de problemas empresariais que ocorrem num 

tipo de economia como a brasileira. 

De;f;ine -um novo mo de lo de análise ;finance;i r a, onde 

agrupa as contas do ativo e do passivo, com a realidade dinâ 

mica das empresas. Dessa ;forma, o atlvo e o passivo são di

vididos em contas erritic~s. cíclicas e nio-cfclicas. 

Dois conceitos básicos estruturam o modelo: netes 

sidades de capital de giro e efeito de tesouraria. O estudo 

enfo.ca, também, o planejamento e controle da evolução do· sa_! 

do de tesouraria e caixa. isto é, orçamento de curto prazo. 

Usando os novos conceitos para o balanço patrimonial, apre-

5. F.teu.!Ue.t, M-<.c.fiet I. Ou..t11.o4. A Vin.âm~c.a Fina.nc.e-<.!la. deu Em.-
E!!:e.&a..& BJr.Mi.tei!la..&.. Belo HoM..zon.te: Fu.nda.ç.a.o Vom Ca.b11.a.l 
1978. 
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senta suge~t6es p~ra anilise de cr€ditti. Dedica um t8pico 

ao impacto da inflaçao sobre a liquide z, onde analisa o efei 

to da inflação sobre o financiamento das empresas. 

Observa-se que este trabalho analisa mais minucio 

samente o fluxo ftnanceiro e as defasagens existentes entre 

entradas e safdas de caiia, mas o trabalho nao apresenta con 

ceitos novos. Apenas reapresenta algumas relações novas. 
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ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA E QUASE CAIXA E INFLAÇÃO 



3 - ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA E QUASE CAIXA E INFLAÇÃO 

3.1 - Definiç5es 

Entende-se por caixa o montante de numerário que 

a empr~sa possui em dinheiro, no seu caixa ou em depôs i to e· 
nas contas correntes bancárias. 

Quase·caixa são os investimentos ·a curto 

feitos pela empresa, para obter um ~e torno sobre os 
temporariamente ociosos e que podem ser transformados 
xa rapidamente. 

prazo, 

fundos 
em cai 

Nesse tópico, vamos verificar como , essas· variâ-: · 

veis serão afetadas pelo problema inflacionário. 

3.2 - Otimização de Caixa ~ Quase C~ix~ 

.Nos Últimos vinte anos têm ~urgido sofisticaÇoes 
na administração do caixa. A tendência tem sido da redu~ão 

do caixa para um mínimo; os fundos liberados são investidos 
em ativos lucrativos. Conforme Keynes, hâ três mo ti vos para 

. ' 
manutenção de caixa: transaçao, precaução e especv.Iação. 
Normalmente, o. Último deles não é· tào considerado pelas em

presas. Via de regra, as empresas mantém caixa e qúase cai

xa pelos motivos transação e precaução. E, para cobrir es
tes motivos, a empresa não pode correr o risco da iliquidez. 

Deve manter um saldo mínimo em caixa, embora os retornos des 
te item sejam nulos. 

A administração de caixa envolve a administração 
do dÍ.nhei ro da empresa~ a fim de atingir a máxima eficácia 
do caixa e o máximo lucro com juros sobre fundos ociosos. A 

função da administração do caixa é levada a cabo pelo tesou
reiro da empresa. O orçamento de caixa é o instrumental no 
processo, que é um planejamento das receitas e despesas do 
período. O orçamento de caixa relata-nos a utilidade de cai 
xa com respeito a quanto caixa é provável ter e por quanto 
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tempo. :S necessário levar em conta a incerteza, preparando 

alternati~os orçamentos de caixa. Então, tal orçamento ser

ve de base para o planejamento e controle de caixa. 

Uma empresa pode aumentar sua eficiência de admi

nistração de caixa, acelerando sua cobrança e manipulando os , 

desembolsos, de maneira a fazer com que a disponibilidade de 

caixa seja a maior possfvel. 

Após determinado o níve 1 total das , me ces sidades 

de caixa~ considera-se a divisio entre caixa e quase caixa. 

Hi diversos m~todos para a distribuiçio mais conveniente dos 

recursos lÍquidos da firma, sendo os principais: 

• Modelo de Estoque - Sob condições de (,certeza, 

um modelo simples para determinar o montante de transação de 
caixa médio Ótimo é a fôrmula,de quantidade de ordem econômi 

ca C EOQ ), usada na administração de estoques~ O modelo foi 

aplicado na administração de caixa primeiramente por Baumo1 7 . 

. Modelo Estocistico - Nos casos em que a incerte 

za dos pagamentos de caixa é grande, o modelo EOQ pode não 

ser aplicável e outros modelos sio usados. Se o caixa flu

tua randomicamente, pode-se aplicar a teoria de controle pa-
. 2 _.. d _.. ra o problema. O· modelo de ~hller-Orr e um entre .um nume-

ro de modelos de limite-controle designados pãra resolver os 

problemas de administração de caixa, sob a suposição de flu

xo de caixa estocistico . 

• Abordagem de Probabil'idade - Esta abordagem po

de ser usada quando os fluxos de caixa da firma não sio ra-

1. Baumot, W-LtLi:am J. "The .ttc.an.6 ac..tion demand !;otc. c.Mh: an 
inven.totc.y .theotc.e.tic_ apptc.oac.h". Quatc..tetc.Lif Joutc.nat o6 Econo 
mi C.6 , 6 6 ( No v • 1 9 5 2 ) : 5 4 5 - 5 6 • 

2. Mitletc., Metc..ton H. g Otc.tc., Vaniet. "A model o6 .the demand 
6oiL money by 6-L1Lm.6 ".' Qu~tc.:tvlly Joutc.nal o 6 Econom-Lc.6 80 
(Aug. 79.66) : 413-35 e The demand 6otc. money by 6itc.m.6: e~ 
.te.n.61.on o6 analy.t.ic tc.e.6u.t.t.6". Joutc.nal o6 Finance 23 (Vec. 
7968) 735-59. 
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zoavelmente previsíveis ou razoavelmente imprevisíveis.,. O mo· 

del~ em'qu~stio engloba as propriedades dos custos fixos e 
. _. ..... -.) . 

var1ave1s associados i realizaçi6 de transfer&ncias de recur 

sos entre as con~as caixa e quase caixa. os fluxos de caixa 

previstos da empresa, a dispe·rsão da distribuiÇão de probabi 

lidades desses fluxós, alEm da taxa de retorno dos títulos 

adquiridos. O nível 6timo de títulos negociiveis € o nível 

onde os lucros l~quidos esperados são maximizados 3• 

Estes tipos de modelos têm sido usados em maior 

escala, conforme tem sido introduzido o sistema de computa

ção. Simula-se várias al te rnat;ivas, que darão maiores dados 

para a tomada de decisão. 

3.3 - Caixa e Infl~ção 

Em uma situação de economia está~~l. a regra ge

ral para otimização de caixa € mantê-la em seu nível mínimo, 

considerando que seu retorno & nulo. Em uma situação infla

cionária, esta regra geral torna-se mais verdadeira. Já que 

o caixa esti exposto i desyalorização do nível de preços, 

quanto menos se manti~er em forma li~uida, mais se ~eixa de 

perder pela inflação. 

Em contraposição a esta posição geral, verificou

se que as necessidades de capital de giro são maiores num pe 

ríodo inflacionário~ Em consequência, seria racional que as 

empresas mantivessem maiores montantes em caixa, principal~ 

mente para cobrir o risco da iliquidez. Deve ser d~stacado 

que, numa situação inflacioniria, em função de eventuais po

lÍt;icas monetirias, a empresa venha a enfrentar um novo ris
co: o risco da impossibilidade de .renovação de linhas de 
crédito anteriormente contratadas, sendo obrigada a manter 

uma cobertura adicional para essas eventualidades. Nota-se, 

3. Va.n HoJtne., Ja.me..& C. Fi.na.nc-i.a..l Ma.na.geme.nt a.nd Po.l-i.c.y, 49. 
e.d. Eng.lewood Cl.i.óó.&, New )eJt.&e.y: PJtent-i.ce.-Ra.ll Inc. 1917. 
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port.anto, uma d;icotomj,a. De um lado, uma política otimizan- .. 
te, sugerindo manutençâo de nfve is minimos; de outro, uma 
pressão em função de riscos diversos adic;i.onais, sugerindo 
níveis superiores a es~e mínimo. A conseqUenc~a prática dis 
so é que necessitamos, para conciliar esse bin8mio, da elabo 
ração de previsSes de ca;ixa com maior .freqtH~nc~a e aper.fei-:
çoamento4. 

Como é.:onseqUênc;ta d~re ta des-sa s ~ tuaçao genill su~ 
gem as estratêgtas ligadas ·á admi:nistraçao de ca).xa. As es
tratggias não sao d;tferentes daquelas adotadas na adm~n;tstra 
ção de caixa em situaçao normal. Elas se tornam, porêm 1mais 
críticas. I! de suma importân.cla: 

. 
..... Acelerar a cobrança das dupl~catas e tenta-r ;re-:-

duzir as contas a recel.Ye'r, sem perder as Vendas ,futuras. Js
to pode ser ;feito através .de medidas', ma:i:s enérg:i:cas de co 
brança·, Tais descontos devem ser compat$ye~s com os. nf.,.. 
veis das taxas de j~ro cobradas pelo meTcadQ; ou . ainda, a 
estipulação, nos contratos de yenda C pedtdos, nota .fi~cal~ 
duplicatas ) de condiçoes pn~.,-estabelec;idas de cóiYrança de 
juros e correçio monetiria,'para os casos de atraso de paga~ 
mente. 

~ Utilizar a postergaçâo do pagamento das duplic~ 
tas, sem prejudicar o conce;tto de. crédito da empresa e aumen 
tar os compromissos a pagar. 

- Efetuar acompanhamento criterioso· e constante 
do perfil de endividamento da empresa, de tal forma que se 
possa acompanhar, com muita antecedência, eventua;is meses 
com maior operaçao de caixa. 

- Empreender a administraç~o do endividamento,que 

4. Con6oJr.me Plr.o 6. W'l.a.di:mltr. A. 'Pu99lna. no Se.m.<.n.iVr.i.o de 6dmL-: 
. n...t~t!ta.ç.à.o Contâ.b.<.t":'F..<.nctnC'.el!La. em Cor~,,text.o Jn6ta.c...<.ona.JLi·o 
e "V e. c..t-6 o e.-6 F in a. n c.eitz.a.-6 da. Emptz.e-6 a. em um Conte. xto 1 n 6 ta.-
clonâ.Jr.io". Atz.tigo nRo pubti:ca.do .~ 198a, · 
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-se eritende pela renegociaçio·antecipada de suas dívidas jo
gando, em função do perfil da dívida, com prazos de vencimen 
tos os mais convenientes. 

3.4 - Quase Caixa e Inflação 

Os modelos de decisão de aplicar em caixa e quase 

caixa, numa época de alta de preços, ficam sem eocpress~o, 

porque estão baseados na contraposição de taxas , de retorno 
obtidas com as aplicações, frente aos custos necessários pa
ra fazer essas aplicações. Estes custos normalmente passam 

a ser quase irrelevantes em épocas de inflação. Em função 
disto é que os modelos de divisão de caixa e quase caixa per 
dem quase que .totalmente suas funções.· 

Por outro lado~ por dist~rções do mercado finan

ceiro, as aplicações passam a ter remunerações expressivas , 

justificando a aplicaÇão_ de quaisquer montantes, invalidando, 
mais uma vez, os modelos utilizados na forma clássica de ad

ministrar esses itens 5 . 

.E interessante observar que, em si ttiação' inflacio 
nária, algumas vezes, hâ distorçoes na política monetiria , 

fazendo com que as aplicaçSes de curto prazo representem re

tornos maiores do que os retornos no!mais da atividade prin
cipal da empresa. Em tais circunstâncias, enquanto medidas 

corretivas nio são aplicadas, pode parecer interessante a ca 
nalização dos recursos para aplicações de curto prazo. 

5. Con6ollme Pllo6. W.f.a.diml.-'1. A. Pug9ina. no· Se.minâ-'l.io de Admi
ni~t-'l.a.~ão Contãbi.f.-Fina.n~e.i-'l.a. em Contexto In6.f.a.~ionã-'l.io 
e "Ve~,t~;e.~ Finan~e.i-'l.a~ da. Emp-'l.e.4a em um Contexto 1n6.f.a.-
~.i.o nâ11.1.o ". A11.tigo nào pub.t"ié.a.do · 19 80. 
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4 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER E INFLAÇÃO 

4.1 - Definição 

Entende-se por contas a receber a abertura d'e cré 

dito em conta corrente, em benefício de empresas ou pessoas. 

O objetivo é obter-se rentabilidade adicional através do vo

lume de vendas maiores. 

O propôsi to deste tópico· é examinar as formas pe

las quais pode-se otimizar a administração de contas a rece

ber, enfocando alguns dos modelos clássicos. O objetivo prin 
-•. 

cipal, entretanto, será a avaliação da validade desses mode-

los em um contexto inflacionário. 

' 

4.2 - Otimização do Nível de Contas a Receber 

Ainda que o n.fvel de contas a receber seja alta

mente afetado por variáveis mercadolÔgicas as mais diversas, 

o aspecto fundamental é, sem dúvida, a consideração da polí

tica financeira da empresa. Aumentando-o nível de contas a 
'· 

receber através da diminuiçio do padrão' de qualidade de 

clientes, pode-se ampliar a demanda obtendo~se, desta forma, 

retornos maiores. Esta ampliação de demanda e, como oonse

qU~ncia, de receitas de vendas, tem como contrapartida cus

tos adicionais, tais como custo de investimento para manuten 

çao de contas a receber adicionais, um risco maior de perdas 
com devedores duvidosos, bem como custos adicionais de co

brança. O objetivo de investir em contas a receber ·s, por

tanto, a ampliação da demanda. Se deslocássemos a curva da 

demanda sem investir em contas a receber, us.aríamos este ca- · 

minho. 

O modelo clássico apresentado por Van Horne 1 para 

otimização do nível de investimento neste item é feito atra-

1. Va.n Hollne, )ame~ C. F.inanc..iat Ma.na emen.t and 
ed. Engtewood Ct.i66~, New. e~ey: Pllen.t~c.e-Ha 
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vés da análise e comparaçao dos retornos e custos marginais. 
Os retornos marginais de vendas adicionais devem ser iguais 
ou maiores do que os custos marginais. 

·Retornos marginais sao representados pelo lucro 
marginal, entendido como o preço de venda menos custos variá 
veis sobre as vendas adiciona.is. 

Custos marginais são aqueles incorridos com as no 
vas vendas. Podem ser representados por custos marginais de 
administração de cobranças, custos marginais com devedores 
incobráveis e custo do investimento adicional em contas a re 
ceber. 

Para o ·dimensionamento d~ montante a ser investi
do em contas a receber, faz-se uma análise de rentabilidade 

versus retorno exigido. 

A análise a ser iei.ta para a tomada de decisão 
perceber se a rentabiLidade das. -vendas adicionais ·;supera 

.. 
e 
o 

·retorno exigido no investimento marginal em contas a receber. 

A anál:ise de Van Horne aproxima-s,e muito de uma 
analise com enioque de contabilidade gerencial. . A principal 
limitação dessa abordagem ~ que o custo do dinheiro ~ visto 
de forma estática, não se levando em conta o seu '·valor no 
tempo. 

Bierman e Hass 2 analisaram as decisões de conces
são de crédito, dando uma contribuição valiosa ao assunto a~ 
ministração-de contas a receber. Eles ~&em a ~olítica de. 
crédito como um problema de orçamento de capital. Esta abor 
dagem elimina a limitação a~ordada acima. Visto desta forma, 
eles vão verificar o fluxo de caixa incrementai e .·sujeitar 
tais fluxos i análise econ5mica apropriada, alterando para 
uma·aplicação de fluxo de caixa descontado, efetuando uma 

2. B.te.llma.n, Ha.llold JIL. !. Ha.~~, J. E. Mi 1n.:tlloduc..tion .:to Mana. 
ge.IL.ta.l F.<.na.n·c.e.. Ne.w Yollk.: Noll.tom, 19'73. 
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. análise mais éompleta. do ris co. Para a empresa conceder c ré 

dito, o valor presente esperado deve ser positivo. Os auto

res analisam o caso uniperi'ódico e o caso multiperiódico. Pa 

ra suas análises, utilizam uma abordagem financeira, porque 

as análises são feitas em termos de custo de oportunidade. 

A t6cnica do valor presente do fluxo de caixa leva em consi

deração o valor do dinheiro no. tempo; desta forma, torna a 

análise dinâmica. 

Shapiro, no seu artigo "Optimal I.nventory and Cre 

dit - Granting Stratégies under Inflation and Devaluation" 3 , 

discute estratégia de compra de estoques e políticas de con

cessão de crédito em países de moeda corrente fraca sob am
bas, 'inflação e ameaça de desvalorização cambial. Os mode

los apresentados dão'enfoque à manutenção do poder de compra 

da empresa e não em termos de obtenção de lucro. A forma de 

proteger-se contra a inflação é através dos privilégios de 

conversão e não através da taxa de juros. 

O modelo, ã primeira vista, apresenta-se muito 

complexo e parece de difícil aplic·ação, por exigir sistema 

complexo de computação. P·ara contrabalançar tal limitação , 
seu grande mérito é a oportunidade de ser re.fo'rmulado frente 

a uma mudança na tendência de alguma variável introduzida. O 

modelo aceita a mudança e s;imula novas situações. 

4.3- Otimização de Contas a Receber e Inflação 

Numa economia inflacionária, a otimização de con

tas a receber sofre algumas modificações da forma clássica 

acima destrit~. Como pudemos .observar, um aspecto fundamen

tal nos modelos é a consideração do custo de oportunidade 
dos recursos alocados em contas a receber. Os modelos, de 

.. 
3. S ha.pL!t.o ,· Ala.n. "Optima.l inventoJLy a.nd c.JLe.dit 

.6tJLa.te.gie.& undeJL in ó.ta.t.[on and dep.l!.ec.ia.tion". 
Fina.nc.ia.l a.nd Qua.ntita.tive Ana.ly.6i.6 7 (Ja.n. 
37-46. 

g,ta.nting 
Jou.l!.na.l o6 

19 7 3) 
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formas distintas, procuram analisar se· os retornos com ven

das adicionais superam e~ses custos de oportunidade. 

A principal observação que, logo de início, pode~ 

se. fazer é que o cUsto de oportunidade ou a taxa de retorno 

exigida sobre os recursos alocados a contas a receber sofre-.. 
ra um impacto expressivo. 

O ajuste na taxa requerida de retorno pode .ser fei 

to considerando-se. o chamado "Efei tb ·Fisher". Para I+wing 

Fisher 4 , conforme seu modelo clássico do equilÍbrio de mer-:, 

cados financeiros, a taxa nominal de juros reflete totalmen

te a informação disponível acerca.dos valores futuros possf

veis.·da taxa de inflação. Desta forma, na média, investido

res serão completamente compensados pela erosão no podeT de .. 
compra. . A taxa de retorno e assim apresentada: 

K = i + d + id 

onde: · 

k = Taxa requerida de r~torno. 

i = Taxa de juros livre de risco. 

d = Taxa de inflação. 

Apesar deste ser um ajuste convencional, pode-se 

facilmente conclui r que a taxa requerida ~~de retorno nada 

mais é que o custo de capital da empresa que, neste caso, de 
. . ~ . . - 5 

ve ser adaptada a inflaçao • 

4. The Ra.te. oó 1ntvr.e.6t (1901) e The Theotr.yoó 1ntetr.e.6t(1930I. 

5. E.6ta. ê uma. á.Jtea. que deve .qetr. tr.epen.6a.d<ã. em tetr.mo.6 de teo-
4ia. de F~na.nça..6 dentlto de um contexto ~nóla.c~onâtr.io. Ou 
6eja., outlta..6 vatr.~âve~.6 de.vvtão .6e.t lte.a.naf~.óada..ó pa.tr.a. .6e 
che.ga.tr. a. conceitua.ç~o de. cu.6to de ca.p~ta.l e./ou ta.xa. tr.e.
quetr.-i.da. de. tr.e..totr.lio .. o que. .óe.tr.á. óe~to e.m ca.p1.tufo po.6·..:te.luolt. 
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"' Em essência, portanto, os mo de los· ··convencionais 

tipo Van H orne e Bie rman. e Hass poderão ser adaptados a um 

contexto inflacionário, desde que se tenha :1'ap11opriadamente 
redefinido o conceito de taxa requerida de retorno. 

O grande problema que se apres~nta € definii ade

quadamente o nfvel de inflação esperada. Em princípio, pode 
se generalizar dizendo que, c.aso a empresa conseguisse in

cluir n6 preço a expectativa da inflação, não perderia se in 
- ' 

vestisse em contas a receber, apesa;r de.ser um ativo monetá-

rio. O problema se transforma na previsão correta do rifvel 

de inflação para o período a ser financiado~. 

Em períodos de expect'ati va de inflação crescente, 
entretanto, muito cuidado deve ser tomado com relação a in

vestir em contas a receber,, pois é comum, nessa situação, a 
presença de polÍticas governamentais de controle de preço. 
As necessidades desses controles são normalmente apresenta

das como uma al ternati,va para se evitar o -risco de se enfren 

tar 'J,.lma espiral! inflacionária. 

Se a expectativa da inflação nao estiver embutida 

no preço de venda do produto, é desvantajoso o investimento. 

Se a inflação não for antecipada, investimentos em contas a 
receber são perdas reais, uma vez que representam ativos mo~ 
netârios. O problema essencial de otimização de contas a re 

ceber em um contexto inflacionário c~nsiste, portanto, na ca 

pacidade e possibilidade da previsão adequada da inflação e 
sua introdução, automática, no preço de venda' do produto, 

quer por condições do mercado ou por ausencia de controles 
governamentais 7• 

6 e 7. ConQol!.me Pl!.o6. Wla.dimi.l!. A. Puggina. no Se.ml.nâ.l!.io de. 
Adm~ni~tna.~ão Contâbil~Fina.n~e.ina. e.m Contexto 1n6la.
cionâl!.io e "Ve.~i~5e.~ Fi.na.n~e.il!.a.~ da. Empl!.e.4a em um Con 
texto In6.ta.c.ionâ.l!.io". Alltigo nã.o pub.ti~ado 19so-: 
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4.4 -Administração de Cpntas a Receber e Inflação 

Em uma situação econômica normal é dada, natural
mente, muita atenção i administração eficiente de contas a 

receber, ji que, para quase todas as empresas, este item re
presenta uma grande parte de seus ativos circulantes. Em uma 
situação inflacionária, sua administração requer atenção re
dobrada·. 

Considerando que contas a receber é um ativo mone 

tário, que perde substãncia econômica com o. impacto da infla 

çâo, é preciso realizá-lo o mais depressa possível. Para tal, 
pode-se tomar medidas, tais como: 

~ Intensificar p processo de cobrança, normalmen
te utilizado, como envio'de cartas·, telefonemas, visitaspe~ 

soais. Se as técnicas nao surtirem efeito, usar agência. de 
cobrança. Esses sao procedimentos usuais, mas que precisam 
ser cumpridos rigorosamente. 

, Desenvolver procedimentos mais rigorosos para o 
estabelecimento de padrões de ~rédito e aplicação c'orreta des 
ses padrBes; bem como desenvolver fontes adequadas de iin

;formações sobre crédito e métodos de anilis~ de crédito. Tal 
cuidado deve ser tomado, pois os clientes, a exemplo da em
presa, também são afetados pela inflação. Pode-se esperar 

que eles tenham maiores dificuldades para efetuar o pagamen
to, ji qtie, em situação inflacionária, pode-se imaginar que 
o dinheiro torna-se mais caro e difícil. Ainda, os clientes 
ganham quando postergam pagamento. 

-:- Oferecer descontos financeiros para que o clien 
te seja incentivado a antecipar o pagamento. Tal desconto , 
porém, deve ser analisado à luz do custo de oportunidade do 

dinheiro e da inflação esperada. 

~ Introduzir nos contratos de venda cláusulas de 
cobrança de juros e correção.monetâria para eventuais atra-
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·sos no pagamento. · 

Companhias Financeiras Cativas 

Nas economias desenvolvidas as empresas têm esta-

belecido companhias financeiras subsidiárias, às quais -sao 
transferidos os valores a receber gerados pelas vendas da ma 

triz. Em situações inflacionâria.,s, este procedimento é ;;tm

plamente usado. No Brasil, ;isto ocorre ·com mui ta freqüênc;ia. 

A matriz efetua a venda do produto e vende o contrato à sub

sidiária. O contrato ;inclu;i uma taxa de juros estipulada e 

exige a realizaçio do pagamento de· prestaç8es perf6dicas. A 
receita operacional da subsidiária é constituída pelos juros 

recebidos. Como,no nosso pa!s as taxa~ de juro têm sido bas 

tante elevadas, as financeiras cat~vas tBm tido bba remunera 
çio. Com este procedi~ento, a·matriz recebe praticamente i 
vista, transferindo para a subsidiária a responsabilidade de 

introdução da expectati,va de :;inflação, agora nio mais no pre 

ço, mas. sim através da taxa de juros. 
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5 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES E INFLAÇÃO 

5.1- Definição 

Os estoques representam uma parcela importante do~ 

ativos totais da grande maioria das empresas exigindo, por 

isso, grandes investimentos. As empresas de fabricação ge

ralmente t&m tr&s tipos de estoques, quais sejam: estoques 

de matérias primas, de produtos em processo e produtos acaba 

dos. A administração eficiente dos estoques torna-se de real 

importância para que os volumes investidos sejam minimizados. 

5.2 -Otimização do Nível de Estoques 

Para se estabelecer os níyeis de estoque,- hg de 

se considerar virias elem~ntos, que ex~rcem influ&ncias mar-
. . 

cadas, tais como: (A) produção ou demanda prevista, (B) sazo 

nalidade de vendas, (C) eficicia das fontes de suprimento, 

(D) efici&ncia nas compras e (E) natureza do produto. 

Os_méritos na mánutenção de estoques são. inúmeros, 

como se pode observar. A fL:-ma poderá obter economias de es 

cala na produção e compras e poderá obter rapidez no atendi

mento dos pedidos. Encontramos também desvantagens·, que-são 

representadas pelo custo total de manutenção ·de estoques, 

além do retorno mínimo do investimento em estoques. O equi

líbrio final vai depender das estimativas de poupanças, do 

custo total de manutenção de estoques adicionais e da · efi

ciência do controle de estoques. 

5.3- Técnicas de Administração de Estoques 

Na literatura acadêmica encontra-se vários méto

dos de. controle do estoque, orientados para a produção. Nes

se tópico apresentaremos os mais conhecidos e comumente usa

dos. 

.,. 40 ~ 
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. A. Curv~ ABC 

Ordenação dos i tens em função do. valor requis i 

tado (custo unitirio m~dio X consumo por perfodo ): na cate 

geria A sio enquadrados os de maior peso; nas categorias B 
e C, os considerados complementares, isto é, os de menor pe-· 

so. Através da curva ABC, é possível estabelecer a política 

de compras mais adequada a cada grupo de materiais e, dessa 
forma, reduzir o empate de capital e os custos operacionais 

com estoques. 

B. · Lote Econômico de Compras 

O lote econôm;ico de compras é a técnica que vi 

sa a otimização do nfvel dos estoques através da determina
ção da quantidade de matéria a ser encomendada de cada vez 

para obter o mfnimo custo .total., le·vfmdo-se em conta as des
pesas de armazenamento, os juros do capital empatado e as 

despesas gerais de compra. 

Partindo do princípio de que os custos de esto 

que compõem-se de custos de. obtençio C de comportamento in
verso à quantidade. adquirida ) e custos de manuten~ão .· C de 

comportamento diretamente relacionado à quantidade das com
pras), temos que o custo de obter e manter uma úriidade em 

estoque é dado pela equação: 

T = + 

onde: 

~ 
Q 

onde C = RU 

T = Custo total de obter e manter S unidades 

C= Custo de manter uma unidade, pelo período suficiente pa

ra consumir S unidades. C = RU 

R =.Custo de manutenção do estoque no período, igual aS, ex

presso como porcentagem do custo unitirio ( desmembrado 
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em i = custo do c~pital e a· = custo de armazenagem ) 

U = Custo unitário por unidade 

Q = Lote de compra 

S = Demanda em unidades no perÍodo 

D = Custo de se fazer um pedido 

Para se determinar o lote econômico, ou seja,o vo 

lume ótimo de um pedido, representado por Q9. usamos a se
guinte fÓrmula que é conhecida pelo nome de fórmula da dimen 

são do lote econõmico: 

Tal instrumento de control~ de estoque possui li
mitações para seu .uso, dentre as q.uais citamos (A) a demanda 

é tida como constante e un.iforme, (B) todo produto ,é conside 
1·ado estocâvel, (G) os custos variáveis são ·constantes, (D) 

não há.lugar para descontos por quantidade, (E) a inflação 
não é considerada. Algumas dessas restrições podem ser re
solvidas pelo uso de margens de segurança, ou seja, éstoques 
mínimos de segurança. O tamanho do estoque de segurança se-.. 
ra relativamente alto, .caso as incertezas de consumo e o tem 
pode entrega sejam gr~ndes e será baixo se esses fatoresnão 
variarem grandemente. De forma similar, o estoque de segu-.. rança sera maior se os custos de quebra de estoques forem 
grandes. 

S. 4 ... Estoques e Inflação 

A inflaÇão ê apontada como um forte estímulo à 
elevação de estoques. De um lado, por~ue a inflação induz a 
um aumento de vendas; de outro porque, em épocas de infla-
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ção galopante, quem tem condiçoes de acumular estoques pode 

atuar no mercado com maior agressividade. Ass;i.m, se a tota.::.. 

lidade das empresas trabalhar com estoques exagerados, cons

tituir-se-á um dos grandes focos de pressões inflacionárias. 

Foi para buscar resposta para a questio de qual o 

efeito da inflaçao sobre a determinaçao do lote econômico, 

,que o Professor 'Mach1;ine 7 , desenvolveu um amplo trabalho, on.,.. 

de estudou a infl uên c; i a das mu.danças antecipadas de preços 

sobre a política de 'estoque da empresa industrial. Pxocurou 

saber se os procediment,os usados para planejar e encomendar 

materiais devem ser alterados, de modo a levar em conta al.te 

rações antecipadas nos custos dos materiais, da mio-de~obra 

e do armazenamento. l'nicialmente, o Prof. Machline efetuou 

adequaçâo dos estoques ã. ;inflaçao, adaptando o mo de lo de lo..-

t ,..,, .... d f ~ 1 2 e econonnco atraves e uma orma s1.mp es . 

O nodelo passou a ser definido como segue: 

K' = K • f 

onde: 

K = S a ,fórmula tradicional do LEC anteriormente apresenta 

da. 

f = S um fator de correçao, dado pela equaçâo segu;inte: 

,f = 1 + 

1. 

I 

2 
-· -º.!___ 

2R 

de. co mp!ta.". 
) a.n e.Ltz.o • 
ue.-6 da Em-

2. , • ·"1n6ia.ç)io e. .f.,o:te e.conôm-i.co de. comptz.a.". Re.v-i..&-
:ta. de Admút.i...&-tJta.ç.a.o de. Empll.e..6a..6. R-to de. Ja.ne.itz.o. a.bni.f../ 
junho, 1961. 
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onde: 

I = Taxa de ).nflaçao 

Q = Tamanho do lote, isto g, o número de unidades compra.,.. 
das de cada -vez 

R = Numero total de unidades· compradas durante o ano. 

Em trabalho posterior, o Prof. M~chl;ine 3 apresen

tou novos desenvolvimentos, ocasião em que d;i.scute comporta
mentos distintos da inflação. 

Entre os diyer~o~ poss!veis gabaritos inflacioni
ri.os, dois ,foram importantes para seu estudo. :Foram denomi

nados inflação não controlada e inflação conirolada. 

As economias potenciais que podem ser conseguidas 
quando se leva em conta alteraçBes antecipadas nos custos fo 
ram calculadas.· Achou que os modelos tradicionais podem ser 
usados sem que haja apre ciãve 1 per da na otimi zaçao dos cus
tos, desde que os aumento~ antecipa dos nos cus tos qos· insu

no~ sejam pequenos; quando sio grandes, as-economias; gera

das pelas f6rmulas corrigidas constituem apreciável porcenta 
gem dos custos controláveis. 

O Professor Machline também verificou o comporta~ 
mente dos administradores com relação à polÍ.tica de estoques, 
em ·períodos de custos em ascensão, através de umapesquisa 
de campo· em 34 empresas, sendo 17 no Brasil e 17 nos Estados 
Unidos da América. A pesquisa mostrou que uma minoTia de 
firmas ac~itava a minimizaçao de custos como o principal ob
jetivo de sua política de estoques. No entanto, muitas fir.
mas da amostra eram sensíveis à taxa de juros, bem como aos 
aumentos antecipados nos custos e muitas costumavam agir em· 

3. Machllne, Claude. In6lação e Ge~tao de E~toque~ dd Emp~e 
.6a. V-i..6.6e.tz.tação de Voutoltamento, Stan6o~z.d Un.i.veML:t.y, 
19 71. 
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conseq uenc1 a. 

Outro estudioso sobre o assunto foi· Shapi ro 4 • O · 

modelo aplica-se a contas a. ·receber e estoques~ Foi apresen- · 

· tado no tópico anterior, quando tratamos de contas a receber. 

5.5 - Inflação· e Especulaçao nos Estoques 

Em situaçio inflacioniri~ hi uma tend&ncia geral 

de se usar a política de antecipaçao de compras como defesa 

contra a escalada dos preços e as deficiências de suprimento • 
.. 

Com essa decisão, corre-se o perigo de ter necessidade de se 

desfazer dos estoques a qualquer preço, se houver um desaque 

cimento do mercado. Dessa .forma, a maioria das empresas de

ve tender a fugir à tentação de sobrecarregar estoques. A '.;f;i 

losofia predominante, ao contririo, deve ser a de acelerar o 
giro dos estoques em funçao, principalmente, de doi.s fatores: 

primeiro, o encarecimento do dinheiro, que desaconselha. a 

imobilizaçao de capital em estoques; segundo, o rígido con

trole de preços que dificulta o repasse desses custos ·para 

os consumidores. 

Conforme o Professor Puggina5 ; 

uA pressão que a inflaçaQ causa sobre o n1vel ge

ral do capital de giro pode causar s&rios problemas de liqui 

dez à empresa. Essa pressão por liquidez pode ser substan

cialmente agravada caso a empresa resolva investir em esto

ques, como uma proteçao· à inflação, de forma desordenada". 

· Outra providência importante ê aperfeiçoar o con.

trole dos estoques, também sob o aspecto contábil, para tor-

4. Shap.iJto, · Alan. "Op.t-i.mal -in ve.n.toJty and c.Jte.d-i..t gJtan.t.ing 
.6.tJta.te.g.ie..& unde.Jt .inóla.t.ion and de.p!te.c.-i..a.t-i.on". JouJtnal o6 
F.inanc..ia.l and Quan.t-i..ta.t.ive. Analy.&-i..& 7• (Jan. 1973) 37-46 

5. Con6oJtme. PJtoó. Wlad.im.i!t A. Pugg.ina no Se.m.inâ.Jt..i.o de Adm.i
n.i.&.tJtação Con.táb.il-F.inanc.e-i.Jta em Con.tex.to In6tac..ionã.Jt.io 
e "Vec..i.&Õe.-6 F.ina.nc.e..iJta.& da EmpJte.&a em um Contex-to In6ta-
c..ionâ.Jt.io". AJt.t.igo não pubt.ic.ado 1980. 
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nar mais evidente~ eventuais pontos falhos na administraçio 

dessa ârea. Aconselha-se que a empresa crie, sob o ponto de 

vista gerencial, um sistema de controle de e~toques, parale

lo ao sistema formal que atende às obrigações, corrigindo o 

valor dos estoques com base na inflação. 

Mesmo em uma si tuaçao inflacion~r;i:a e xis te a pos

sibilidade de se aplicar modelos matemgticos· que incorpor.em 

a inflaçao esperada como um parlimetro adicional.. Com isso 

queremos frisar que existe um ni'vel ótimo a partir do ,·qual 

investimentos adicionais nao sao re comend'âv€ds' 

Ass lm sendo, estoques por serem um a ti·vo circulan 

te real, representam uma proteçao à in'flação. Esse in·vesti

mento pode até mesmo ser otimizado!· ou seja, pode~se determi 

nar seu nfvel ideal. Investimentos desordenados ou espectila 

ção em estoques pode representar não só uma ilusao mas, prin 

cipalmente, um 'Jjogo" muito perigoso e de custo elevado para 

a empresa 6 . 

. , 

6. Con6oJLme PJLo6 •. Wta.di.mi.JL A. Pugg.<.na. e.m "Ve.c.i..6Õe..6 Fi.na.nc.e.i.-
'ta..6 da. Emptr.e.6a e.m um Contexto 1 n6.tac..[onaJLi.o". AJLt..tgo não 
Pub.ti.ca.do - 1980. 
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6 - ANÁLISE DE INVESTIMENTO A LONGO PRAZO· E INFLAÇÃO· 

6.1 - Definição· 

As empresas estão, continuamente, defrontando-~e 

com o problema de decidir se o comprometimento de recursos é 
compensador em termos dos ·benefícios esperados. ·A solução 

passa a ser mais complexa à medida que os benefícios espe.ra

dos tenham a probabilidade de gerar recursos em diversos 

anos. 

O termo lnves timento. é usado para se referi r a com 

prometimento de recursos, feitos na esperança de realizar be 

nefíçios, que se espera que ocorram em período de te1npo ra

zoavelmente longo, no futuro1 • 

Oiçamento de Capital é uma atiVidade que envolve 

procura de novas e mais ~entiveis ~repostas de investimento, 

investigaçâo ~e aspectos de marketing e engenharia, para pre 

ver as conseq\iência de aceitar o investimento e fazer análi

ses econômicas, para determinar o potencial de lucro de cada 

proposta de investimento. 

Geralmente, a anilise tradicional é feita para in 

vestimentos em ativos permanentes, porém isso é aplicado 

para decisão a longo prazo, sendo que os · imvestimentos em 

ativos correntes são julgados separadamente. 

6.2 - Procedimentos 

A análise de investimento, normalmente, segue pa~ 

sos, dos quais destacamos: 

• o surgimento de propostas de investimento; 

• a estimação dos fluxos de c!lixa das diversas pro 

. _postas; 

7. B~e~man, _H~~old J~. '~midt, Se~mou~. T~~ Caeital 
.t.<.n Vec.-<..6-<on- Ec.onom.{.c. Analt.6.{.-6 and F-tnar:.c..{.n o6 
men.t · P ~o j e c.t-6 • Mac.m.{.lla11 Pu li-6 .{.119 Co. , 111 c.. , ew 
1975, 4. 
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• . a análise e avaliaçao das várias propostas~~ 
•' 

• .a escolha de projetos com base em um critério 

de aceitação. . ... · .. 

Há várias fontes, numa empresa, donde surgem. as 

propostas de investimento. Quer venham da linha de produção, 

da engenharia, de marketing ou do setor de pesquisa e de sen

volvimento, hâ necessidade de que a empresa disponha de. pro

cedimentos administrativos eficientes, para .canalizar asso

licitações de fundos para investimento. 

A trajet6ria percorrida pela proposta varia de em 

presa para empresa. Geralmente, quanto maior 

maior o número de avaliações exigidas. 

Outra ativida_de de suma. importância do processo de 

orçamento de capital é a estimativa dos fluxos de caixa gera 

dos pelo projeto. 

Fluxos de caixa não são idênticos a lucros ou ren 

dimentos. Podem haver mudan.ças na renda, sem que haja qual-. 
quer mudança correspondente nos ;fluxos de ca.ix_a. Nao esta-

mos interessados no· "custo" convencional do investimento ,mas 

nos desembolsos de caixa requeridos e na distribuição ao lon 

go do tempo desses fluxos de caixa 2• 

Um evento a prazo é um evento econõmico, reg;istra 

do pela contab;ilidade, e afeta o lucro contábil. Todavia, a 

empresa ainda não receb·eu o dinheiro, portanto, não pode ga~ 

tá-lo, e o seu recebimento efetivo é incerto. 

Apesar dos problemas associados i incerteia, a ad 

ministração deve fazer estimativas do resultado final prová

vel, se quiser avaliar satisfatoriamente uma proposta de in

vestimento. 

2. Op. c..Lt. 96. 
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Após se ter tadas as informações, o próximo passo 

& avaliar os diversos projetos disponíveis. A decisão de in 
ve$tir envolve a aceitaçio ou rejeiçio da"proposta. Avalia

remos cinco medidas diferentest tradicionalmente usadas.,quer 
pela prática, quer pelos seus méritos intrínsecos. 

6,3 - Mêtodos de Análise 

A. Método Contábil: 

~ o lucro médio anual dividido pelo investimen 

to médio (em termos contábeis). O processo decisório ocor 
re pela cornparaçào com a taxa mfnima de retorno, para verifi 
car se a proposta deve ou nio ser aceita. 

Dentre as vantagens do método, déstacarnos a 
simplicidade de obtençào de dados e sua facilidade de compa

ração. As desvantagens prendem-se ao fato de ó método ba
sear-se no lucro contábil, e nio no fluxo de caixa e de n~o 

considerar o valor do. dinhei-ro no tempo. Tamb-ém, pressupor 

um lucro constante e nio considerar a distribuição,· no tempo, 
das entradas e saídas de caixa. 

B. Payback 

Nesse rnBtodo, o investimento fixo inicial é di 
vidido por entradas anuais de caixa. g o número de anos ne
cessários para que o investimento inicial seja recuperado. 
Se o payback calculado for inferior a um dado período máxi
mo de aceitação, a proposta deverá ser aceita; caso contrá
rio, será rejeitada. 

Os méritos do método são a facilidade de ~nten 
dimento e ampla utilização, bem corno o fato de considerar o 
risco e a liquidez, embora limitadamente. ~·um método que 
completa os demais. 

Dentre as limitaç6es enumera-se a nio-~onside-

BIBIJOTECA KARL A. BOEDECKER. 
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-raçao do fluxo de caixa total, isto €, o fluxo de caixa ap6s 

o término do período. 1j ·enganoso como medida de rentabilida 

de. Outra limitação é o fato de o concei ~o de risco e liqui 
dez ser questionável devido à vis ao limitada, bem como por 

nao considerar o valor do dinheiro no tempo. 

C. ·Taxa Interna de Reto\Vn:o - TIR 

S a taxa que igualá o valor atual das saída~ de 

caixa previstas ao valor atual das entradas estimadas. Com
para-se o TIR com uma taxa exigida C frequentemente a taxa 

exigida é tomada como custo de capital da empresa). Se a 
TIR é maior que a taxa exigida, o projeto é aceito. Se a TIR 

é menor que a taxa exigida, ele é :rejeitado. 

As virtudes ao métoda·dizem respeito ao fato 

de considerar o fluxo de caixa tot~l, bem como o valor do di 

nheiro no tempo. Ainda, por nào necessitar de custo de capi 
tal para seu cilculo. 

As principais defici&ncias sio presupor o rein 
.. 

vestimenta i TIR, o que pode nio ser realista para as alter-

nati~as disponíveis. 
plas taxas de retorno. 

Também~ o método pode apresentar múl ti 

Por esse m€todo há dificuldade de se 
·determinar a taxa de ·retorno mínima. 

D. Valores Atuais - VPL 

Esse método traz todos os fluxos de caixa a va 
.e 

lor presente, com taxa de custo de capital ou mediante o uso 
da tabela de retorno exigida. Se o VPL for maior ou igual a 
zero, o projeto é aceito. Se o VPL for zero· implica que o 
custo de capital e a taxa de. retorno sio iguais - ou - o pr2 
jeto deve ser aceito se o valor atual das entradas superar o 
valor atual das saídas de caixa. 

As vantagens de aplicação do método existem 

porque ele considera o fluxo de caixa total e o valor do di

nheiro no tempo. Também porque apresenta uma Única taxa de 
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custo de capital e res~lve o-problema do reinvestimento. Na 

lista das desvantagens esti a necessidade de uma taxa de cus 

... to de capital e o fato de apresentar um dado. absoluto, não 

considerando quanto ê o percentual de retorno. 

E. fndice de LUcratividade 

:e o valor atual. dos futuros fluxos de caixa lÍ 

quidos dividido pela despesa inicial de caixa. :e também 'cha 

mado de relação benefício-custo de um projeto. 
.... 

A-proposta e 

aceita quando o Índice de rentabilidade é maior ou igual a 

um.· 

As vantagens e desvantagens são semelhantes ao 

método do Valor Atual. 

Quan.do temos propost~s mutuamente exclusivas' 

o VPL de·ve ser o método preferido porque traduz, em termos 

absolutos, a contribuição econômica esperada do projeto. O 

Índice de lucratiVidade dá apenas a rentabilidade relativa 3. 

6.4- Comparação entre os Métodos VPL E TIR 

Em geral, ambos levam à mesma decisão de aceita,., 

çao ou rejeição de um projeto de investimento. Mas tem im

portantes diferenças. Quando duas propostas de investimento 

sao mutuamente exclusivas, fazendo que a escolha recaia ape

n~s em uma, os dois métodos podem proporcionar resultados con 

traditórios. 

Segundo v. Horne 4 , o conflito entre os dois méto

dos, deve-se à formula~io de hi~Steses diferentes em rela~io· 

à taxa de reaplicação dos recursos proporcionados pelos pro-

3. Va.n Ho!Lne, Ja.me-6 C. F..i.na.nci.a.l Ma.na.gemen.t a.nd Pol..i.c.y, 49 
ed., Engle.wood Cl..i.66.6, Ne.w JeMe.y: PILen.t-<..c.e...,-Ha.ll Inc.., 
1977, : 47. . 

4. Op. c...i..t. 49. 
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· jetos de investimento. O TIR implica o reinvestimento dos 

fundos, à mesma taxa, pe!o restante da vida útil do projeto. 

O VPL pressupõe a reinversão a uma taxa e qui valente à exigi-
~ . . 

da, que é utilizada como taxa de desconto. Em ·v virtude de 

tais hipóteses, os dois m~todos poderio resultar em conclu 

sões distintas em relação i aceitação dos projetos. 

Conforme conclu;i V. Horne, sendo necessário esco

lher entre os dois métodos, considera-se o VPL como superioL 

Com o TIR, a taxa de reinvestimento-implÍcita diferirá, de

pendendo da série de fluxos de caixa, para cada proposta. 

Com o VPL, porém, a taxa de reinvestimento implÍcita será 

idêntica para todas as propostas.. Tem a virtude de ser apli 

cada coerentemente a todas as propostas de investimento. 

Na medida em que pude-rmos, V. Horne sugere que se 

modifique o TIR, adaptando-o a anãiÍ.ses mais avançadas. Após 

tais modificações, o autor conclui que o TIR gera uma deci

são idêntica ao VPL. 

6.5 - Situações Especials 

O problema da anâ1is.e de investimento torna-se 

mais complexo quando consideramos algumas s"i tuaÇões espe-
ciais, apresentadas a seguir. Estamos mais interessados em 

uma delas particularmente, ou seja •. o impacto inflacionário. 

A. Racionamento de' Capital 

A limitação de recursos de capital. ocorre sem
pre que existe um teto orçamentário, ou restrição, ao montan 

te dos fundos que podem ser investidos em um dado período de· 
tempo. Dada a limitação de .recursos, a empresa procurará s~ 

lecionar a combinação de propostas de investimento que lhe 

proporcione maior rentabilidade. 

B. Projetos com Vidas Diferentes 

Os projetos de investimento podem ter vidas di 
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ferentes. Isto implica numa complexidade· adicional para a· 

análise. Para a comparabilidade das alternativas usa-se re-
. . . 1 5 tornos anua1s equ1va entes • 

C. Risco e Incerteza . 

Ao avaliar propostas de investiment~. a empre

sa deveri considerar a incerte~a dos fluxos de caixa do pro

jeto em análise, beni como o risco total da empresa. ·Proj:e

tos com alto risc_o poderão, també'm,· aumentar o risco da em

.presa. Hi Yirios mé'todos utilizados para incluir o risco na 

análise de propostas de investimento, tais como reajustamen

to na taxa de retorno exigida, cálculo de equivalente de cer 

teza·para os fluxos de caixa; analise direta das distribui

ções de probabilidades de rcsul tados possíveis, árvore de de 

cisão para decisoes de in-vestimentos seq"úênciais, entre ou

tros. A solução ·ideal c-onsistiria· em um método que permiti~ 

se.medir, com exatidão, o efeito da aceitação de uma ou mais 

propostas de investimento, sobre o valor da empresa .. 

D. Carteira de Projetos 

A empresa de-ve levar em consideração a nature-· 

za do risco associado ao investimento e suas relações com os 

riscos de outros investimentos. Para tal, aplica-se concei

tos probabilÍsticos, que têm sido usados nas análises de ca.! 

teiras de títulos, para o estudo do equilÍbrio entre risco e 

valor atual .lÍquido da firma como um todo, a partir de di-ver 

sas combinações de investimentos. Se a empresa pretender ma 

ximizar o preço da ação a longo prazo, deverá levar em conta 

o risco de um projeto, .para a firma como um todo e nao ape-

nas o risco do projeto considerado isoladamente. 

E. Abandono de Projetos 

., 
Para que haja uma utilização 6tima de recursos 

5. Bie~man, Ha~old J~. g Smidt, Seymou~. A4 d~cia~ea de 0~-
. ~mento de Capi:ta.e., 4C! e.d. , GuanabaJt.a Voi4, 1978. 
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de capital, a administração deve rã esta r dispas ta a abando

nar um projeto de investimento existente, se não mais se jus 

tificar a aplicação de fundos. Um projeto deverá ser abando 

nado quando o retorno marginal de seu valor de abandono for 

tnferior ao padrão mínimo aceitável e não se afigura que o 

abandono, no futuro, seja mais favorável do que no presente. 

. . 6 
6.6- Inflação e Análise de Invest1mento 

Os princípios básicos de orçamento de capital nem 

sempre sao fáceis de aplicar corretamente, quando existe o 

risco da inflação. Quando há inflação, os fluxos de caixa 

futuros poderão ser diferentes, nã~ apenas em relação i sua 

distribuição ao longo do tempo mas, em relação ~o poder de 

compra. Alguns problemas que tornam a análise de propostas 

de investimento mais complexa, nestas condições, 

ser assim listados: 

A. Ajuste Parcial. ( Taxa de Desconto ) 7 

poderiam 

A primeira abordagem consiste em ajustar a ta

xa de desconto do fluxo de caixa, a fim de inc1uir o efeito 

inflacionário. A idéia é de que os fluxos de caixa futuros 

sejam penalizados por uma taxa de desconto que inclua a ex

pectativa inflacionária. Este ajuste poderá ser ilustrado 

no exemplo a seguir: 

N 

VPL L FCX 
I = 

T = 1 (1 - K)T 
onde: 

,.-

6. O tópic.o 6oi t:f:e~envo.tvido c.on6oJtme PJto6. W.tadlmifL A. Pug
gina no SeminaJtio de Admini~tJtaç~o Cont~bi.t-Financ.eiJta em 
Contexto 1 n 6.tac.ionâJtio e "Ve c.i~ õe~ Financ.eifLM da Emp!Le~ a 
e.m um Conte. xto 1 n 6.tac.io nâJtio ". · AJttigo n ~o . pub .ti c. a do - 19 80. 

. . 
7. _BM~ado em Van HoJtne, J. C. _6 Note on BiMe~ in Capital Bud 

get~ng 1ntJtoduc.ed by 1n6.tat~on. Jaufl.na.t o6 Financ.e : 411-
46 e. We~ton, J. FJted e GJrJ.ghann, Eugene F. Manage_Jtia.t Finan 
c.e, 6C: ed., Apêndic.e f' do c.ap. 11, pag. 448-52. 

\~ 
\ 
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VPL = Valor Presente LÍquido 

FCX = Fluxo de Caixa LÍquido = Cr$ 20.000 

K = Custo de Capital = 9% 

N = Número de Anos = 5 

I = Investimento Inicial ;::: Cr$ 75.000 

VPL = 20.000 75.000 

(1- 0,09) 5 

VPL = Cr$ 2.792 

Como vemos, o projeto seria aceito uma vez que 
o VPL &:positivo; porém, quançió ... ajustamos a taxa de des,t:o_p

to para incluir a inflaçio esperada, o resultado seri altera 
do substancialmente. O ajuste na taxa de desconto pode ser 

feito como segue: 

K ;::: 9% 

i = 6% de inflaçao esperada 

Efeito F;ischer: 

(1 + K) (1 + i) = C 1 + K) 

ou seja,· 

( 1 + O , O 9 ) (1 + O , O 6 ) :!: C 1 + 'O , O 9 + O , O 6 + O , O O 5 4 ) = 1 5 , 5 4 % 

O Valor Presente LÍquido seri: 
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VPL = t 
T = 1 

20.000 75.000 

(1,09) (1,06) 5 

VPL = (Cr$ 7. 9 56) 

O piojeto, neste caso, seria recusado. 

Este ajuste;apresenta uma limitaçio, pbis so 

ajustamos a taxa de desconto. O fluxo de caixa deveria ser 

também ajustado. 

B· Ajuste Completo 

O ajuste completO envolve o ajuste na taxa de 

desconto, bem como o ajuste no fluxo de caixa em si, uma vez 

que o fluxo de caixa poder~ ter uma inflação implÍcita dife

rente da inflação esper.ada. Além do mais., os di versos comp~ 

nentes do fluxo de caixa podem ser afetados diferentemente 

pela inflaçio. Este aspecto pode ser ilusttado como segue 8: 

Entradas 

Saídas 

I. Renda (50%) 

Depreciação 

FlÜ~o Líq. C:x. 

8 .. Op. c.Lt. 

FLUXO DE CAIXA SEM INFLAÇÃO 

1 2 3 

40·,0 40,0 40,0 

15,0 15,0 15,0 

25,0 25,0 25,0 

12 '5 12,5 12,5 

12,5 12,5 12,5 

~ ~ __2_2 

20.0 20.0 20.0 

4 5 
40,0 40,0 

15 o --'-
15,0 

25,0 25,0 

12,5 12,5 

12 '5 12,5 

7 5 __ ,_ _2_2 

20.0 20.0 
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FLUXO DE·CAIXA COH INFLAÇÃO 

1 2 3 4 5 

Entradas (7%) 42,8 57., 2 73,5 91,8 112,2. 

Saídas (8%) 

I. Renda 

Depreciação 

Fluxo Líq. 

16,2 29,1 44,1 61,2 80,8 

26,6 2 8' 1 29,4 30,6 31,4 

13,3 14 ,o: 14 7 --·- 15,3 15,7 

13,3 14,0 14,7 15,3 15' 7 

_1__2 ...22 _1_2_ _7__2_ __2._2 

Cx. 20.,8 21,5 22,2 22,8 23,2 

F,CX F.DESC. PRESENTE 

20,8 • 0.87 18.096 

21,5 .• 756 16.292 

22,2 ~ 65 8 14.608 

22,8 • 5 72 13. 0·33 

23,2 .497 11.541 

VP 73.5 70· 

I 75.000 

VPL c 1.430-) 

C. Consideração de Taxas Distintas de Inflação pa 
ra Diferentes Períodos 

Hi eventos futuros que afetarão os : fluxos de 
de caixa, mas não conhecemos antecipadamente quais desses 
eventos ocorrerão e daí surge a incerteza. Em contexto in
flacionirio, o fator dncerteza tem presença mais destacada do 
que em época de situação normal. Taxas diferentes de infla
ção poderão afetar de forma distinta os fluxos de caixa dos 
virios anos do projeto em anilis~. 

Não só os fluxos de caixa serao afetados dife-

•. 
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rentemente como também o eventual valor terminal, dependendo 

do número de anos do projeto. Esta abordagem é distinta da 

que foi anteriormente apresentada. A outra pres'supunha· uma 

.mesma· taxa de inflação para: os diversos anos. Aqui conside

ramos taxas distintas~ Obviameilt'e, o problema maior consis-· 

te .em se projetar taxas diferentes·para exercícios futuros. - ' . ~ . 

Para a soluçao deste problema poder1amos aplicar o modelo de 

simul~çâo desenvolvido por He,rtz9. O modelo faz a simulação 

paia virias fatores envolvidos na anilise de proposta de in

vestimento e calcula' o retorno sob.re o investimento segundo 

os valores. simulados. Quando o processo tiver sido repetido 

.suficientemente, as taxas. de retorno podem .ser colocadas em 

uma distribuição de ;freqUência • A· parti r daí, pode-se ava-
. 

liar o retorno esperado e ~ua dispersão, ou seja, seu ~isco. 

p.· Necessidades de Capital de Giro 

A anilise convencional 'de propostas de investi 

menta em ativo permanente não l&va, normalmente; em conside

raçao o capital de giro necess~rio. Isto. ·é, analisamos o 

projeto em si, isoladamente e dimensionamos o capital .de gi

ro necessirio, em unia outra etapa da· anilisé. Como vimos no 

· · t5pico 2, em uma situação inflacioniria, a~ necessidades de 

capital de giro crescem de f<:>rma exponencial. Po·rtantlo, quan 

do formos analisar uma proposta de investimento em ativos 

permanentes, precisamos estar consciente das implicações que 

~ste ativo teri sobre o capital de. giro. ·Assim sendo, nao 

hi como dissociar as duas decis5es. Na an,lise das propos-

tas de investimento em um context~ inflacionirio, deveremos 

considerar o capital. de giro necessário como unia decisao con 

junta e não como uma decisão distinta. 

E· Aspectos Tributirios 

Considerando que, na realidade hrasiléira, o 

9~ He~tz, Vavid B. "Ri~k analy~i~ in capi~al lnve~~men~". 
Ha~vaAd· Bu~ine~.6 Review 42. (Jan/Feb. 1964! ·: 95-106 e "In 
ve.6tme.nt pol..tc..te.6 .. that pag o66"· Ha~va~d Bu.6ine.6.6 Review 
46·(Jan/Feb. 1968) : '18-108. 
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impacto da inflação é parcialmente re·conhecido nas demonstra 

ções financeiras, é preciso que consideremos o efeito da sis 

temática contábil na apuração dos resultados e, conseqUente

mente, no imposto de renda a ser pago. 

Resumidamente, o tratamento contábil da inflação'· 

consiste em se corrigir os atiyos permanentes, bem como opa 

trimônio lÍquido. A contra-partida da correção monetária do 

ativo permanente :funciona como uma conta de receita e a con-

_tra-partida da correção monetária do patrimônio líquido fun

ciona como uma conta de despesa,._ .Assim, se· a correção mone

tária for devedora, a ~mpresa_ terá uma despesa·dedutfvel pa

. ra fins fiscais e, uma receita, se for credora. Porém, nes

te caso ~ diferida. 

Como vemos, caso o ativo seja adquirido com capi

tal próprio, não haverá ·nenhum impacto na correção. monetária, 

bem como em termos ·de imposto de renda. E;ntret~nto, caso o· 

ativo seja adquirido com capital de terceiros ( financiamen

to ) , a empresa t~râ um imposto de renda adiciona~ devido à 
sistemática de correção monetária. Portanto, é fundamental, 

na análise de investimento, que se avalie a forma. como o a ti 

-vo foi financiado e destacar que, com isso, estamos .fazendo 

uma inter-relação da decisão de investimento com financiamen 

to, aspecto esse que,· tradicionalmente, na teoria financeira, 

preserva-se a interdepend~ncialO. 

O assunto depreciação, que sofre correção monetá

ria, também deve ser analisado. Algum ajuste ,·precisa ser 

feito na depreciação histórica, porque tal montante de depr~ 

ciação pode não ser suficiente~ no fim do período, para repo~ 

sição do bem. 

Estas são as principais consideraç5es tontâbeis e 

tributárias que pareceram fundamentais de serem analisadas'. 

10.Conóollme. PJtoó. Wla.d.<.rnilt A. Pu.gg.<.na. no Se.m.<.nâ.llio de. Adm.<.
ni~tlla.ção Contâb.<.l-F.<.na.n~e.illa. e.m Contexto In6la.~.<.onâll.<.Q 
e "Ve.~.<.~õe.~ F.<.na.n~e..i.JtM da. Empl!.e.~a. e.m um. Contexto Inóla.-
~.i.onâ.Jtio ". · AJtt.i.go nã·o pu.blic.a.do - 19 80. · 

r• 
f" 
l 

j, 
i 
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quando se está frente à montagem de um fluxo de caixa,em rea 

lidade inflacioniria. 

CONCLUSOES 

Da exposiç~o ac~ma, .gostaríamos de destacar os as 

pectos que consideramos mais rele·vantes, quando da·:. análise 

de propostas de inv~st lmento em contexto inflacionãrio. · 

- Os dlversos componentes do fluxo de ca;ixa, tan

to entradas quanto sáídas, podem ser afetados de forma dife

rente, por distintas taxas de inflaçio. Para tal, & necessã 

ria a análise completa dos diversos elementos envolvidos,uma 

vez que o ajuste da taxa de desconto é apenas um ajuste par

cial. 

- g· impresc~ndfvel que consideremos o capital ·de 

giro conjuntamente na decisão de investimento, dado seu com

portamento em um contexto inflacionário. 

- Precisamos levar em consideraça·o ·o impacto tri

butirio da sistemática e contabilizaçio da correçio monetã-

r1a. 
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. 7 - CUSTO DE CAPITAL E INFLAÇÃO 

7. 1 - Definição 

O problema do custo de capital refere-se às mane1 

ras pelas quais as propostas de investimento devem ser ava-
liadas. 

O custo de capital pode ser definido como a taxa 

requerida de retorrio, necess5ria para manter inalterado o 
preço de mercado da açao de uma empresa. 

Uma empresa, geralmente, dispôe de uma ampla · v a-. 

riedade de formas de financiamento, Cada uma possui um dado 

custo explícito. O custo médio ponderado dos custos margi

nais, de cada fonte de financiamento! expressa o cus to de c a 
pital para uma empresa. Deste modo, é'importante que se con 
s~dere· os custos das diversas fontes específicas de financia 
mento. 

7. 2 ... Gusto de Capital de Térce;tros 

Por custo de capital de terceiros (-Ki ) entende

mos o custo efetivo ponderado das diversas fontes d~ finan

ciamento da empresa. 

Por def;iniçao, K;i ê a ta:xa de retorno que 

ser ganha em investimentos financiados com exigível, 

deve 

a fim 
de manter inalterados os lucros disponíveis para os acionis
tas. 

O custo explÍcito do exigível pode ser obtido·pe
la resoluçao da seguinte equaçao, que iguala o volume líqui
do de fundos de terceiros ao valor atual dos pagamentos de 
juros e principal: 

!o + + •••••••• ' + 

(1 + K) 
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onde: 

lo Montante líquido de fundos recebidos pela empresa. 

Cn = g a saída de caixa no momento n •. 

Reajustando-se o custo explícito ao efe;i to do pa-
gamento do imposto de renda, uma 'Vez que os juros pagos 
dedutíveis para f;ins fiscais, o custo do ex{gível será 
pressa por: 

Ki = K (1 .,.., T) 

onde: 

K = Taxa interna de retorno · 

T = ·AlÍquota do imposto·de renda 

-sao 
ex-

O custo do exigfvel ( Ki ) € t;ido como custo infe 

rio r ao de outras fontes de_ ;O.nanci amen tos porque, dos ou

tros custos, as despesas financeiras ~ão podem ser ·deduzidas 
do pagamento do imposto de renda. 

7. 3 - CUsto do Capital Prôpr;io 

g a taxa de retorno mínima ( Ke ) que deve ser ga 

nha em investimentos financiados com capital próprio, a fim 
de manter inalterado o valor das ações. :S a média ponderada 
dos custos dos diversos componentes do patrimônio lÍquido, 
sendo que todos esses componentes estão intimamente relacio
nados ao custo da conta capital. 

A determinaçao desse item € bastante simples, no 

caso de uma empresa de capital fechado e nas mâos de poucos 
acionistas, pois esses certamente terão condiçoes de explici 
tar o quanto desejam de retorno sobre o seu capital. Em em
presas de capital aberto, essa informação é mais difÍcil de 
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se obter •. uma vez que, na impossibilidade de consultar todos 
os acionistas, somos obrigados a nos aproximar das taxas de 
retorno por eles exigidas de uma forma indireta, isto é, pe
lo seu grau de satisfação com relação à empresa. informação 
essa que é traduzida no retorno propiciado pela ação. 

Para a determ:inaçâo desse custo a visão apresenta 
da na literatura acadêmica ·é; eminentemente externa, e pode 
ser basicamente através de três abordagens: 

A.· Custo de Capital baseádo na Taxa de Reto'rno 
Histórica 

B a taxa de retorno obtida no passado e aproxi 
mada a que se quer hoje. 

Inicialmente deve-se tomar um fndice que repre 
sente o 'Valor de mercado de uma ação, no tempo zero, igualan 
do a 1 O 0-, ou se j a : 

Io = 100-

Em seguida, deye-se ;fazer aJustes neste Índice, 
tal que as boni;f;icaçoes, dividendos, subscrição e ganhos de 
capital, sejam considerados. 

o custo de 
Ao se tomar o índice 

capital serâ dado por: 

Ke =Vf 
It para um dado período t, 

1 

B. Modelo de AvaTia:çaO de D:ividendos 

O valor de uma ação, para os investidores, é 
dado pelo valor atual do fluxo futuro de rendimentos que lhes 
são pagos. Deste modo, no momento zero, o valor de uma ação 
é dado por: 
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. . . . ·.nr. ...... Dz· . DO) 
Po = + + •••• 4 +. 

(1 + Ke) (1 + Ke) 2 (1 + Ke)
00 

ClO 

Po ~ Dt. 
= 

t = 1 (1 + Ke) t 

onde: 

Po = Valor de uma açao no ~omento ·zero. 

Dt = Dividendo por açao previsto para o período t. 

Ke = Taxa de desconto apropriada ao risco peculiar da em
presa. 

Se a expe ct at.iya é de um crescimento constante 

e infinito, a uma taxa g, sendo Ke > g, o cus to de cap;i tal 
·pr5pr;io seri dado pelo modelo de Gordon 1 : 

Po = 
Dl 

Ke - g 

Ke. = 
. Dl 

+ .& 
Po 

O g, taxa de crescimento, pode ser com base no 

crescimento passado ou no crescimento projetado. 

1. Go I!. do n, My lt.O n. Tft e_ i.nve.-6 .trne. n.t ~ 6-i.n a.n ~,<.:9 a.n d va.iua..t-i.o n o 6 
.th e_ c. o l!.p o lt.a..t-i. o n, 19 6 2 • 
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C. Modelo de Precificaçio de Ativos de Capital 

Pela abordagem de Sharpe e Lintner 2 do CAPM 

Capital Asset Pricing Model - o custo de capital 

dado por: 

Ke = Ri + .fõ CRN - Ri) 

onde: 

Ri = Taxa de retorno livre de risco 

,.. . 
píFopr~o 

Jó = Med;ida do ris co sistemático ou nio divers ificâ-

vel 

.... 
e 

RM - Ri = Premio para risco ou retorno adicional ao Ri pe

lo risco assumido. 

7.4 - Custo de Capita:l de TerceitOs e Tnfla'çao 

O conceito anterior de custo de capital de tercei 

ros deverá sofrer algumas alteraçBes quando introduzimos a 

inflaçao. 
. . 

Os ganhos ou perdas com o exigÍvel, na inflação, 

dependem se a inflaçio ~esperada ou·se ela nio € antecipadL 

Se a inflaçio for esperada, as taxas já refletem a inflação, 

conforme o Efeito Fi.sher, Se a infiação não for antecipada, 

os tomadores de empréstimos ganham com a inflaç'ào e os 'em

prestadores perdem. com ela. Em contexto in fi acionário, o pro 

blema central é tentar prever. o nfvel de inflaçio. 

Em inflação, o custo de capital de terceiros serâ: 

L Sha.llpe, WLf.lia.m F. t. L..i.n;tnell, John. ''Ca.pLta.R. M.óe;t pft..i.-
ce-6: a. ;theolly o 6 ma.llke.t e.qui.f..i.bft..i.um un.dell condi.tion-6 o 6 
IL..i.~k". Jo'ullna.t o6 Fina.nce. 19 (Sep. 19641 425-42 e "Se. 
culli:t.y pll-<.ce.-6, Ju.ók a.nd ma.x..i.ma.R. ga.in-6 61Lom di:.ve.Mi6ica.= 
tion". · Joulltta.R. o6 Fina.nce. 20 (Ve.c. 7965) : 587-616. 
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Ki· = (K + ie) (I - T) 

No Brasil, enfrent~mos problemas muito grandes. 

Inicialmente, sabemos que hi erros de previsio d~ taxa infla 

cioniria. Isto se refletiri no cilculo do custo de capital 

de terceiros, se for seguida a previsio oficial. 

Outro problema enfrentado no Brasil diz respeito 

ao capital subsidiado oferecido a alguns setores da eco.nomia. 

Quando usadas as linhas de capital subsidiado, o custo de ca 

pital de terceiros fica menor do que o custo de capital pr6-

prio. O empresirio é incentivado a usar maior proporçio de 

capital de terceiros do qUe, tal:vez, aquela , que usaria se 

nao nouvesse subs !di o. Depois, quando· o empresâ rio. quer 

alterar tal estrutura, a mudança não é automática. 

7. 5 - CUs to· de Capital Pr6prio ·e lnflação 3 

Em inflação a taxa de retorno requerida pelo ac1o 

nista deve levar em consideração o risco inflacionário. 

Será: 

Ke = R,i + + + 

Ke = Taxa livre de risco + risco operacional + 

risco financeiro + risco inflacionário. 

Na análise do custo de capital pr6prio, é necessá 

rio que se distinga, devido à inflação, as eT'lpresas de capi

tal fechado das de capital aberto. 

3. O ~ôp~eo óol d~~~nvoiv~do eonóo~m~ P~ó. Wiad~mi~ A. Pug
gina no Sem~ni~io d~ Admin~J~~a~~o Contab~i-Finane~i~a ~m 
Cont~xto lnóiaeionã.~~o ~ "V~ei.óo~t> Firzane~.i~a.6 da Emp~e.óa 
~m um -Contexto 1n6-f.aeionâ~io". A~tigo nã.o Publicado 
19 80. 



69 

A. Empresas de Capital Aberto 

Nesse caso, a taxa requerida de retorno pelos 

acionistas, como não poderia deixar de ser, ·continua sendo 

obtida pelo retorno da aç'ào no mercado.· A expectativa é que 

essa taxa de retorno seja positi-va e -vários estudos tem sido' 

feitos para indicar se os acionistas tem obtido taxas reais 

de retorno. O acionista passa. a exigir, na ta:x!a requerida 

de retorno, um pr~mio pelo risco adicional. 

Como podemos conclu~r. o custo de capital 
,... 

me-

dio ponderado, em um contexto inflacionário, será· substan

cialmente alterado e a estrutura ótima de capital deverá ser 

mais conservadora, isto é, com um nfvel de endividamento me

nor. 

Um problema p.râtico, portant'o, mui to inte-res

sante é que mesmo reconhecendo que g do interesse da ~mpresa 

operar côm menor nível de endividamento, a grande dificulda

de é responder como se pode atingir es~e nfvel. A capitali

zação externa certamente é um caminho nem sempre fácil; a ca 

pitalizaçao interna é uma alternativa que é prejudicada pela 

sistemática deficiente de coTreçâo das· demonstraçõe~ finan

ceiras que induzem a empresa a se descapi talizilT com pagame!!_ 

to de dividendos, imposto de renda e gratificações sobre .lu

cros ilusórios. A outra al ternati·va, nem sempre fácil de se 

obter, é perseguiT uma adequação do nfvel de operação da em

presa ao capital próprio da mesnia, ou seja, redução do nível 

de operação a um nível compatível com o patrimônio da empre

sa. 

B. Empresas de Capital Fechado 

A situação de empresas de capital fechado é ra 

zoavelmente distinta. A distinção é que nesse caso existe 

uma identidade patrimonial entre os acionistas controladores 

e o patrimônio da empresa. Por "identidade patrimonial" en

tendemos o conceito nada valido juridicamente, porém aceito 

pelo modo de pensar e agir dos acionistas, de que o patrimô-
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·nio ·da empresa é uma extensão do seu patrimônio pessoal. 

Esse conceito é fundamental no caso de uma eco 

nomia inflacionária, pois o grau de proteção ~o patrimônio da 

empresa, em forma de ati·vos reais, é considera do como ·uma 

proteção ao seu investimento nessa mesma empresa. 

Assim, ao considerar a taxa·· de retorno real 

exigida, o acionista. de uma empresa de ·capital fechado tende 

a raciocinar em termos de ;identidade patrimonial. 

Como,:a· s;isteniât;Lca cont'âbil brasileira -ê defi:

ciente, é natural que os dados contábeis não sejam considera 

dos confiiveis e daí a possibilid~de de que os acionistas fa 

çam mentalmente ou intu~tivamente seus ajustes nas taxas de 

retorno. Caso as demons traçoes financeiras de f a to re fle tis 

sem o resultado real da empres·a, provavelmente rião haveria 

necessidade de ajustes "mentais ou intuitivos". Nessa situa 

ção ideal, talyez não fosse nem mesmo necessária a distinçio 

entre empresas de capital fechado e empresas de capital aber 

to~ O que de fato os acionistas passariam a .exigir como ta

xa de retorno seria basea.do em fatores intrínsecos. 

Para a conclusão desse raciocínio, poderíamos 

dizer que a reação do acionista em empresa de capital fecha

do é idêntica à do acionista de empresa de capital aberto, 

ou seja, que o risco inflacionário ( em adição ao operacio

nal e financeiro ) cresce com o grau de endividamento da em

presa. 

, 
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AP~NDICE. A 

INVESTIR EM AÇOES . REPRESENTA PROTEÇÃO. CONTRA A . TNFLAÇÃO? 

Desenvolvimentos Recent'e·s: 

A literatura financeira internacional nao chega a 

uma conclusio inequfvoca quanto a serem ou nio as ações um 

bom "hedge'' contra a inflação.· 

Nos Estados Unidos, os· estudos mais recentes que 

verifi.cam 
... 

são proteção contra inflação 
,.., 

se as açoes a sao va-· 

:dados algumas. ·vezes, inconclus.ivos. Hâ uma 
... 

de e' se ri e es-

tudos que concluíram que aç8es comuns não são tão boa prote-

ção contra a inflação. Em outros estudos, os resultados fo

ram misturados. Uma outra. grande parte encontrou que a taxa 

de retorno em ações comuns é negati:vamente correlacionada com· 

a taxa de inflação. 

Em uma discussao sobre o assunto Ni,cholsJ pergun.,. 

ta se os resultados desses. Gltimos estud6s seriam U$ados pa

ra aconselhar os investidores a e·vitar ações comur.s quando 

prevêm uma taxa de inflaçâo alta, Ele pensa que não. Segun 

do seu relato "para maiores taxas de inflação nôs n~o neces

sitamos de astutos economistas· para nos dizer o que fazer". 

Ele ci.ta exemplos como a orecente experiência brasileira ou a 

experiência alemã depois da Primeira Guerra Mundial. Ele sus 

peita que os ativos reais desempen·haram-se melhor do que os 

ativos nominais, durante os perÍodos inflacionários que es

ses dois pafses viveram, Finalizando, Nichols afirma: "ain

da permanece uma adivinhação a busca de· resposta para o com~ 

portamento peculiar das aç8es comuns". 

1. N.t chol<$, Vona.ld H. "A no .te on in 6la..tio n a.nd common .6 .to ck 
va.lue.&". Joultna.l o · Fina.n'ce (Sep. 1968f : 655-51 e "Vi.&.;.. 
cu.6.&..ton". -J.oultna..t o .<.na.nce [Ma.y 1916} : 483-87. 
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Out~o estudioso sobre o assunto foi Lintner2 que, 

por um novo modelo, mostra que a companhia que é aapaz · de 

manter sua margem de lucratividade real e de crescimento, d~ 
' penderá mais de financiamento externo quando a taxa de infla 

ção aumentar. Então, haverâuma d;iminuiçâo da taxa real de 

retorno do patrimônio lÍquido durante o período, porque en

volverá uma diluição do retorno real do pattimônio. 

Lintner informa que, quando se considera o impos..

to da companhia, o. cus to de capital declina 1 inearmen te .. com 

o índice débito -patrimônio, e que as empresas otimizamsuas 

pos içôes finance i reis, maximizando sua alavancagem. Nessas 

circunstâncias, o risco de falência aumenta com a mais alta 

taxa de inflação. A estrutura 8tima de capital, conseqüente 

mente, dependerá diretamente da taxa de inflaçao esperada e 

da in~erteza da sua avaliaçao, bem como da contribuição do 

fluxo de lucros e do risco do negóc.io C como oposto ao risco 

financeiro ) • 

No Brasil, poucos estudos .;foram desenvolvi dos. O 

trabalho mais importante ;foi feito _por Puggina 3• Teve como 

objetivo principal a mensu~açao do desempenho do mercado de 

ações brasileiro no p~ríodo de 1968-1972. 

Os resultados a que chegou sao que o investimento 

no mercado de açôes, no período· de cinco anos, não apenas se 

consti tufa em proteçao contra a inflação, como também propi

ciou ganhos consideráveis.· Para os períodos ·de tempo mais 

curtos, entretanto, houve grandes flutuaçôes nas taxas de re 

torno, de modo que nem ·sempre houve proteç ao contra a infla

ção. 

·2. Li.rr.trr.e.JL,· John. "1n6.ta.ti:orr. a.rr.d .6e.c.uM.ty JLe.tuJt.rr..6". JouJt.-
na..t o6 F.i.rr.a.rr.c.e. (Ma.y 19751 ; 259-80. . 

3. PUBB.i.na., w.e.a.d.i.m.i.Jt. A. "Arr.a.ti.6e. de. ta.xa.4 de. JLe.toJt.rr.o e. Jt..i.4-
c.o pa.!La. a.çÕe.4 c.omun.6 e. pne.6e.ne.rr.c..i.a.i.6 - a e.xee.n.i.êrr.c.ia. bna.
.6l.te.i~a.". Te..&e. de. Vouto~a.do - Ap1Le..6e.rr.ta.da. a. Mithl9a.rr. Sta. 
te Unive.Jt..6.i.ty, 1974. 

. . 

I 
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O trabalho de Phggina € de grande validade pois, 

al€m do seu conteúdo ;in;formaciona:I • apresenta-nos o desenvol_ 

vimento de uma metodolo_gia para a mensura.çâo d·o desempenho do 

mercado de açBes. Nio obstanie,devemos estar atentos, ji que 

os resultados sio vilidos apen~s para o perfodo e~ anilise. 

Recentemente, Teixeira da Costa 4 em um artigo,mo~ 
negocia

de 218% 

t.rou-nos a -variação do mov:i:.mento do -volume de ações 

das nas Bolsas do Rib e Sio Paulo que &, em 1980, 

maioi que em 1979, Os fndices de preços mostram uma 

zação no mesmo período, de 10~% para o IBV e de 97% 

BOVESPA- Entre as 120· açoes negociadas, 98 ;ficaram 

valo ri-

para o 

acima do 

Índice de inflação de 62,9% do período, enquanto 43 renderam 

mais· de 10.0-%. 

Teixeir·a da Costa argumenta, ainda, que o mercado, 

apesar desse processo de- alta; tem:-se mostrado, mesmo assim~ 

seletivo, apresentando maior valorização para aquelas empre

sas que têm co'nseguido um grau de rentabilidade superior . ao 

da inflação e que tenham conseguido ajustar seus préços de 

comercialização em níveis que cons·igam sobrepujar o da infla 

çio observada· no período. · 

Por Ültimo, desejamos trazer à tona o enfoquemais 

recente, que é aquele ligado à sensibilidade dos títulos- Re 

ferimo-nos ao CAPM - modelo de precificaçao de ativos de ca

pital - de Sharpe, ·Lintner e Mossin. A SML çlo CAPM tem sido 

aplicada para problemas de orçamento de capital e decisões 

de estrutura de capital. Muitas implicaçoés tem sido deriva 

das para· as decisões financeiras. ·Por exemplo, o custo de 

capital, para um projeto de investimento, tem sido mostrado 

depender de seu risco relevante e não do risco particular da 

empresa que se compromete com o projeto. Com respeito à es

trutura de ~apital, tem sido demonstrado que o valor da em:-

4. Teixelka da Co~ta, Robe~to. "O mekcado 6inancei~o em ipo 
c.a.& in 6la.c.ionâJtia..6 ''. Pa.le.6t~a. con óe~ida. no enc.ont~o: "I"n 
6la.ç.êio, Jtece.6.6êio e a Emp~e.6a.". { RRECA Ve.6envolv.tmento E"m 
p.!te.6a.k.ta.l} Sã.o Paulo, 1980. 
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presa nã~ va:ria com sua estrutura de capital' se o . imposto 

de renda nâo for considerado. Todas estas conclusoes foram 

derivadas sem uma consideraçâo explícita da inflação incerta. 

Como a inflação incerta pode afetar as decisões de investi

mento e de financiamento de uma empresa, foi o enfoque dado, 

por Chen e Boness 5• Eles sobrepBem a consideraçâo de infla

çâo no CAPM, para levar em conta seu impacto na covariância, 

de retornos reais de uma açâo com aquelas·· do · portfolio do· 

mercado. Na análise, eles chegam a.uma equação do CAPM em 

equilÍbrio sob inflação incerta, na qual a taxa nominal de 

retorno de um ativo livre de risco mais um prêmio por risco. 

O prêmio por risco consiste de dois fatores: 

1. O risco sistemitico ou beta. Quando hi infla

ção incerta, o risco sistemitico de cada açâo coni&m dois 

elementos: 

L 1. a c.ovariânc;ia entre a taxa de retorno : da 

ação e a taxa de retorno das açoes do portfolio do mercado; 

ê chamada por eles de "risco da -variabilidade"; 

1.2. a covariância entre a taxa de retorno da 

ação e a taxa de inflação; ê chamada de "risco da inflação"; 

2. O risco do mercado, também chamado ''preço de 

risco do mercado". 

Se o item 1.1. ê positivo, indica que a ação ana

lisada, provavelmente, teri alto retorno quando existir in

flação. :S chamada uma açào "preferida pela inflação". Quan 

do o retorno não é correlacionado com a inflação, é chamada 

"neutra à inflação". Quando o retorno é negativamente corre 

!acionado à inflação, é chamada "avessa à inflação". 

5. Chen, A. H. g Bonea4, A. J. "E66ect4 o6 unce~tain on the 
.inve4.tment and 6inanc.ing dec.i4.{.on4 o 6 a 6i~m". Jou~na.e. 
o6 Fi.nance (May 19751 469-83. 
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Nessa versão do modelo tradicional do CAPM o que 

muda é o risco sistemático. Dessa forma, os autores concluem 

que o modelo tradicional do CAPM exagera o risco relevante da 

empresa, se seu retorno g positivamente correlacionado com a 

taxa· de inflação e deprecia..:o, ·se seu retorno g_ nega ti vamen

te correlacionado com a taxa de inflação. 

Segundo palavras dos autores. seu modelo :indica 

que "a inflação incerta afeta· o custo de capital de um proje 

to espccffi~o, através do preço de riscó do mercado e do ris 

co sistemático do projeto ·e, portanto, as decis6es de inves

timento da empresa. Contudo, na ausência de imposto de ren

da, a proposição de Mod;igliani e M;ilhir, na estrutura de ca

pital, mantém-se, mesmo sob inflação incerta. A an~lise tam 

bém indica que o fator de alavancagem afeta o prêmio por um 

risco financeiro da empresa, através dos componentes de va

riabilidade e risco da inflação". 

Segundo a an.âlise de J:fendershott 6 sobre o ·.traba 

lho de Chen e Boness, a pergunta que permanece ê "Qual o im

pacto de um aumento na taxa esperada de inflação, nas deci

sões de investimento da empresa? Que tipos de er-ro?, ao to

mareiTt suas decisoes, as empresas podem cometer, quando igno

ram a incerteza sobre a taxa de ;inflação fut,ura?" 

Conforme L' 7 ;~;ntner , os trabalhos desenvolv;idos so-

bre o CAPM têm ignorado o efeito do poder de compra, e os 

testes têm sido fé i tos em termos de retornos nominais de to-

dos os ativos, com um ativo sem risco como a alternativa para 

o portfolio do mercado. O autor argumenta que os investido

res, que são também consumidores, atuarão em termos de prefe 

rência. sob resultados em unidades de poder _de compra. Ele-

6. Hende~hott, Pat~ie H. 
(May 19751 : 505-.·07. 

7. Lintne~, John. "1n6lation and .6eeu~ity ~etu~n-6". Jou~nai 
o6 Finanee (May 7975) 259:80. 

\ 
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acredita.que a nova bateria de testes e parâmetros usados de 

vem considerar os retornos, variâncias, covariâncias e betas, 

medidos em unidades de poder de compra. 

A maioria dos autores que tem analisado o assunto, 

recentemente, ~ de opiniio que hR necessidade de desenvolver 

substancial trabalho, envolvendo investigaçio empírica, tes

tes e implementações, para que se tenha um claro conhecimen

to dos efeitos da inflaçâo ·e das expectativas inflaci,onãrias, 

nas decisões de port.folios de diferentes grupos e como estes 

grupos interagem, para afetar o preço e o retorno dos títu

los. Em Última anális·e, como a inflação incerta afeta as de 

cisoes de investimento e financiamento das empresas que com 

e la convivem. 
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-8 - POL!TICA DE DIVIDENDOS E INFLAÇÃO 

8.1 - lmportan·cla dá P'oTftic·a· ·de· 'Div'i'dendbs 

A polftica de di-videndos determina· a di v;isao de ·lu 

cros entre pagamento aos acionistas e reinvestimento na em..

presa. Os dividendos sâo fonte de riqueza para o acionista , 

mas os lucros retidos sâo ;font~ de fundos para o ,financiàmen 

to do crescime.~to daempresa. Desta fornia, o administrador fl:_ 

nanceiro depara-se com um dilema! d~stri.buir d;iyj.dendos .ou re· 

ter lucros para ;financiar o seu crescimento,· Uma taxa de di"" 

-videndos mais alta significa menos ·1uc-ros retidos e, talvez, 

taxa mais lenta de crescimento, com o seu conseqUente ~mpac

to nq preço da açao. Tamb€m, pagamento de dividendo:s facil.j.~ 

ta a busca de fontes alternati-vas externa de financiamento. 

A política de dividendos irá, portanto, a;fetar ;i:.gua;I:mente o 

custo de capita1 da empr~s·a, . sua estrutura ,f;t.nance;i:ra, a de"":" 
. . . I 

cisâo de inves ti:men to 'e, conseql~ren temente, o -valo-r da empre .... 

sa ·em si:. Po·rtanto, a polftica a ser adotada deve rã ser ana..

lisada a luz dos objetJvos da empresa, 

8. 2 - Fatores que influenciam a PolÍtica de Dividendos 

Vários sao os fatores que, normalmente, afetam a 

decisão de pagar dividendos ou reter os lucros. Dentre eles, 

destacamos: 

A. Le gislaçâo 

Os aspectos legais sào altamente significati

vos. Darão a estruturá para a polÍtica de dividendos. Os r~ 

gulamentos provêm para que os dividendos sejam pagos dos lu

cros, de ac?rdo com o que esti refletido nos demonstrativos 

contábeis. 

B.· Posição 'de Liquidez 

A liquidez a um ttem importante na tomada de 

- 78 -
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'decisão relativa ao pagamento de dividendos. Einbora·uma em

presa tenha tido grandes -lucros, ela pode nâo ser capaz de 

pagar dividendos devido i sua posiçio de liqui~ez. 

c. Necessidade de Pagar Empr·€sti1no 

Este & um oritro fator que influi na prilftica 

de div;i.dendos. Se a empresa precisa efetuar pagamento de. dí 

vidas, pode utilizar~se da fonte lucros retidos deixando,por 

tanto, de pagar dividendos. 

D. Restrições e.m Contratos de Empréstimo 

Com o fim de proteger os credores e preservaT 

a capacidade de liquidez das dívidas encontram-se, algumas 

vezes, restrições contratuais no pagamento de 'dividendos. 

Normalmente, consiste numa. porcentagem máxima dos lucros acu 

mulados. 

E· NÍVel de Expans·âo dos Ativos 

Quando a emp.resa planeja expandir seu.s ativos, 

eJ.a tem grande necessidade de financiamento .. ··g provável, 

portanto, que ela retenha lucros em vez de pagá-los. 

p. Taxa de Retorno dos Lucros 

A taxa de retornos sobre os ativos determina a 

atratividade da distribuição de lucros na forma de di~iden

dos aos acionistas que ·os utilizaria de outra forma, compa

rando com a produtividade do seu uso na empresa atual. 

G. Estabilidade dos Lucros 

Tal estabilidade ê atrativa para ··O 'acionista 

porque é mais provável que a empresa pag~e uma porcentagem 

mais alta dos seus lucros do que uma outra com lucros flu

tuantes. 
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H. Acesso ao Mercado de Capitais 

a outra variivel importante. o . fitil acesso 
ao. mercado de capitais estã muito liga.do .. ,a estabilidade de 

de lucros e à taxa de lucratividade. 

I." ·con.trole Aclonâr;io 

Mui tas empresas· op~am por financiamento intyr
no a fim de manter o controle acioriãrio~ Desta maneira, hã 
uma redução no·pagamento de dividendos. 

· J. Pos;içao de Imposto de Ren·da 

A política de pagamento de dividendos da empre 
sa pode determinar o tipo de acion~sta e vice-versa. Os· acio 
nistas situados em altas taxas de imposto de renda pessoal 
desejarão ter suas rendas na forma de ganhos de capital. Os 
acionistas de baixa renda preferirão um pagamento alto de di 

videndos. O adminj:st r a dor .financeiro enfrenta grandes di fi

culdades para situar o desejo dos acionistas, principalmente 
quando houver um grande número deles. 

8. 3 - Políticas Alternatlvas de Dividendos 

As diferentes alternativas de polÍtica de dividen 
dos, leyando-se etn consideração os fatores acima enunciados, 
poderiam ser definidas como segue. Dentro do contexto brasi 
leiro essas alternativas sofrem seriamente o ·impacto dos dis 
positivos legais. 

Cruzeiro Estãv~l por Ação 

A política de um valor estável por ação estã im
plícita quando se paga umporcentual fixo por ação~ ou seja, 
o dividendo estã correlacionado ao capital. Esta ~ra a polf 
tica seguida pelas empresas brasileiras antes do advento da 
nova Lei das Sociedades Anônimas. 
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·Taxa Constante de D~stribuição 

:S quando se distribui uma porcentagem constante 
dos lucros. Significa que o -valor, em cruzeiro, dos dividen 
dos flutuará em função dos lucros. Essà é a política preco
nizada pela nova Lei das Sociedades Anônimas. 

· ·DiVidendos Regular Baixo mais· E'xtras 

Tal política é compromisso entre as duas primei
ras. Dâ flexibilidade R empresa, mas· dá certa incerteza aos 

acionistas. fi geralmente adotada por empresas com lucros vo 
lâteis. 

8. 4 - Teoria-s Conflitante·s sobre DiVidendos 

Dois pontos de_~ista básico~ sobre a polftica de 
dj;v;idendos surgiram na li tera tu r a ;financeira. O primeiro é 
que OS dividendos sao :j:rrelevantes e O' montante de dividen

dos pagos não afeta o valor da empresa, conforme medi do no 
mercado. O outro prega que. os dividendos são relevantes. 

lrrelevância dos Di;videndos : 

A irrelevância de dividendos pode ser demonstrada 

através de trBs alternattvas: 

A. Modelo de Gordon 

O modelo de precificaçio de açBes, conhecido 
como modelo de dividendos, como concebido na sua forma origi 
nal, indica-nos que a polÍtica de dividendos é irrelevante, 
uma vez que ela é conseqU~ncia das ~ariáveis taxa de retorno 
sobre os ativos e taxa requerida de retorno. 

B. Modelo Gráfico ~u Teoria Residual 

Uma outra forma de apresentar a· irrelevância 
de dividendos é aquela apresentada p~la Teoria Gráfica, onde 



- 82 -

se define o montante Ótimo de dividendos , oomo conseqUência 

da interrelaçio do custo'marginal de capital e da taxa de re 

torno marginal de investimento. Assim sep.do, dividendos são 

uma conseqtiência ou decisão residual das decisões de finan

ciamento e de investimento. 

C. Modelo de Modlgl;ianl e· Mi'lTer 

Entretanto, a defesa·mais forte ê apresentada 

pela linha de pensamento associada ·com Merton Miller e Fran

co 'Modigliani 1 que afirma que, . <:J.ada a decisão de inves timen

to da empresa, o Índice de "payout" tran~'cforma-se em mero de 

talhe. Não afeta a riqueza do ac;i;on;ista. }'1]11 argumentam que 

o -valor da empresa & determ:tnado apenas pe;ta capacidade de 

geração de 1 ucros de seus at;ivos; ou se j'a, sua polft;i.:c a de 

investimentos, e que o modo pelo qual o lucro E repartido en 

tre dividendos e lucro~-~~tidos nio afeta esse valor, 

As hipótes-es básicas de MM são; 

• Mercado de capitais perfeitos; 

• Inexistência de custos de lançamento; 

·lnexist~'ncia de impostos; 

• Política constante de investimentos e 

• lnexist~'ncia de incerteza. 

A conclusão de MM é que, dadas· certas: suposi

ções restritivas, a política de dividendos é irrelevante, 

pois não tem nenhum efeito sobre o valor de mercado da empre. 

sa. 

Contudo, reconhecendo que os dividendos, de a! 

gum módo, afetam os preços das açoes, W-1 sugerem que os efei 

J. "V.i.v-i:dend poti.c.y gll.ow:t.h a.nd .the va.tua.:t.i.on o ó .&ha.Jte.& ''. 
Joull.na.t o6 Bu.&i.ne-&.6 34 f.Oc.:t.. 1961} 411-33. 



... 83 .... 

·tos ~ositivos de acr€scimos dos dividendos sobre ·os preços 

das açoes não devem ser àtribuídos aos dividendos, mas. •! ao 

·conteúdo informacional dos dividendos quat:tto aos lucros futu 

rOs. A informação transmitida pelos dividendos leva os pro

prietários a elevar o preço da· ação, . com base em suas expec

tativas de lucro ;futuro. Os argumentos de MM sugerem que. 

quando a empresa não possui oportunidades acei tâveis de in

vestimeri to. deve distribui r os fundos ociosos aos proprietá

rios, que poderá investir o dinhei-ro eJl! outras empresas que 

possuam alterna ti v as aceitá-veis de· investimento. 

MM abandonam sua hipótese de certeza total e 

passam a analisar o problema da ;incerteza.. Admitem que os 

div;idendos e o preço da ação estio sujeitos i incerteza mas, 

ainda assim, concluem que a política de dividendos. continua 

sendo irrelevante. 

ReleVância dos Di:Yidendo's 

Vários argumentos têm sido apresentados em defesa 

da pos1çao contriria. ou seja, a de que os dividendos sio re 

levantes sob condições de incerteza. 

Gordon 2 afirma que a incerteza d,os investidores 

aumenta a taxas crescentes quanto mais distante estiver o pa 

gamento previsto de dividendo~. O pagamento de dividendos 

correntes elimina a incerteza dos investidores e não é indi
f~rente para eles escolher dividendo~ ou retenção. Preferem 

que sua incerteza desapareça. dispondo-se a pagar ·um preço 

mais alto pela ação que ofeiece maior divide~do ~orrente,não 

considerando outros fatores. Desta forma. a taxa de retorno 

exigida pelos investidores elevar-se-i de acordo com a por-· 

centagem dos lucros retidos. 

2. Golldcn, Myllon ) • "Optima.l inve-6tment a.n d 6-i.na.f!. ún.9 pol.i-
cy". · Joull.na.l o6 Fina.nce XVIII {Ma.y 79631 e "The -6a.vin,9-6 
.inve.6tment a.nd va.lua.t,ion o6 a. coll.polla.t.i:on". Rev.iew o6 
Economic~ a.nd .bta.ti..6tic 44 (Feb. 1962). 
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Caráter informativo dos dividendos é outro argu-:

mento para sua relevânci{l.. Subentende um impacto positivo 

sobre o p·reço da ação, pois ·os dividendos comunicam informa

ções a respeito da rentabilidade da empresa. MM não negam a 

possibilidade deste efei t"o, ·mas continuam a manter a op.iniao 

de que o Yalor da firma € determinado pelos lucros correntes 

e previstos para o futuro.·. Afirmam que os dividendos consis 

tem em reflexo desses fatores, mas não determinam por si pró 

prios o 'Valor· da empresa. 

Outro aspecto do problema da incerteza envolve os 

investidores que possuem preferências·por rendimentos corren 

tes. MM afirmam que os investidores poderiam vender açoes 

para conseguir algum rendimento. A·Iongo prazo, o investi

dor deveria sef capaz de obter a mesma renda que seria conse 

guida com o receb;imento regular· de ~ividendos. Entretanto, 

em condições de incerteza, os preç~s das aç5es sofrem oscila 
çoes. 

A doutrina da irrelevância de dividendos apóia-se, 

também, na hipótese de que a venda de aç5es pela empresa, com 

o objetivo de substituir os di,yidendOs, será feita ao preço 

corrente. Base ando-se em· diferenças de expectativas entre 

os diversos ;investidores, Lintner 3 ·afirma que o preço de 

equilíbrio das ações cairã à medida em que a empresa vende

las para substitui r a distribuição de dividendos. Para in c i 

tar os novos compradores a adquirir novas aç5es, o preço de 

lançamento deverá ser inferior ao preço corrente. Com isso, 
a empresa será obrigada a vender maior número de aç5es para 

cobrir o dividendo. Portanto, uma curva de demanda decres-

cente em relação a novas emissões de ações implica uma pref~ 

rência pela retenção de lucros, em contraste com o pagamento· 

de dividendos mais altos. 

'" .. ·; ' 

·~----~------~ 
3, Lintni~, )ohh, "Leve~ade, 6toc~ p~ice6 and the 6upply o6 

c.ap..ttal to co~po~at.<:.on6", · RevieW ·o6 Econom'ic6.a·n·d Stati6 
''t'i'c.6 44 (Aug. 19621 243-69. 
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· Conclus'ão sobre a· Pol!tfca de D~Videndos 

A política Ótima de dividendos depend~, segundo 

Van Home 4 , diretamente da relevância ou não dos dividendos. 

·Se os dividendos forem importantes, haverá uma política 6ti

ma que. permitirá a maximização da riqueza dos acionistas .. Ca 

so contrário, a política de d;i:videndos· constituirá mero deta 

· lhe. Hâ fatores que favorecem a política de pagamento de di 

videndos; outros que:: favorecem ·a re'tençao dos lucros .. 

A "priori", nada se pode afirmar sobre qual desses conjuntos 

de fatores exercerá maior influência sobre a inflação. 

Nuitos estudos empíricos sobre o assunto têm sido 

desenvolvidos. Infelizmente, as evidências não têm sido 

mais do que slmplesmente indicativas. Nao obstante, sabemos 

que as empresas comportam-se como· se· os di·videndos realmente 
. . 

constituíssem fator impo·rtan te, podendo afeta r a riqueza dos 

a c i on i s t as • 

No Bras;i:'l, essa discus·são seria meramente acadêmi 

ca, pois a política de dividendos B uma das áreas mais negli 

genci adas pelas empresas·. ·.Na o. é uma ârea ignorada, mas não 

é devidamente avaliada pelos investidores e ê onde 'a inter

venção governamental C legislativa ) é mais discutível. 

Conforme palavras do Prof. Puggina5 

"Poderíamos afirmar que o estabelecimento por lei 

de um dividendo mínimo obrigat6rio como uma porcentagem dos 

lucros é, em termos de Finanças de empresas, no mínimo uma 

heresia. No nosso caso em particular, a· inflação , e os ;in~ 

trumentos jurídicos-tributários têm provocado profundas con

seqüências nas empresas, no que se refe-re a esse tópico"~ 

5. Pug9,(na., Wi.a.dim.<.JL A. Ve.c...t~Oe.-6 F.<.na.nc.e.iiLM da. Emp1Le..6a. e.m 
.um Contexto 1nói.a.c.ionã.JL..io. AJLtigo na.o Public.a.do - 1980. 
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8.5 ~ Inflaçio e Dividendos 6 

A inflaçio também exerce efeitos sobre a polÍtica 

de dividendos. Apontaremos aqueles que consideramos os prin 

cipais: 

A. Dividetidos sobre Lucros I1us6rios 

A inflaçio afeta drasticamente a validade das 
informações contidas nas demonstrações financeiras. Tais de 

monstrações pecam por nio fornecer uma visio adequada da em
presa em época de inflação. Elas permitem distribuição ex
cessiva de lucro, admitindo até a distribuição de parte do 

patrimônio da empresa levando-nos, às vezes, a um processo 

de liquidação inconsciente. Sob esse tema encontramos um 
7 trabalho de Alfredo Rappaport que introduz uma abordagem de 

medição de desempenho em um quadro inflacionirio. A aborda

gem é chamada de fundos distribuíveis. Utiliza um conceito 

de manutenção da capacidade da empresa, ·baseando-se na idéia 

de que uma firma em funcionamento tem fundos distribuíveis 

somente ap6s ter realizado provisão para manter aquela parce 

la de sua capacidade operacional financiada pelo ·patrimônio 

lÍquido. 

Virias t~m sidc os métodos preconizados para o 

ajuste das informações contidas nas demonstrações financei

ras, destacando-se a sistemática do custo de reposição, a do 

ajuste às variações do nível geral de preços e, finalmente, 

o método ideal que seria a combinação de ambos. 

A sistemiti~a adotada oficialmente no Brasil é 

um derivativo do sistema de ajuste às variações do nível ge

ral de preços. Na derivação desse método cometeram-se, pelo 
menos, tr~s grandes erros: 

. Estoques não sao levados em consideração,ap~ 

6. O tÕpieo noi ba~eado eonno~me P~on• Wladimi~ A. Pugginano 
Seminã~io de Adm~ni~t~ação Contâbil-Finaneei~a em Contex
to Inó!aeionã~io e "Veei~Õe.ó Finaneei~a~ da Emp~e~a em um 
Contexto Inólaeionã~io". A~tigo .não Pub!ieado - 1980. 

7. "Mea~u~ing eompany g~owth eapaeity du~ing in6!ation". 
P~e~ident and Fel!ow~ o 6 Ha~va~d College, 19 79. 
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sar·de ~epresentatem um ativo real; 

.. O impacto da inflação nos resultados do exer 
cicio em analise também nâo é considerado e 

• o calculo da cor:reçao monetária baseado· em 
ORTN 's igualmente faz com que o impacto geral da infl.açao se 
j a sub avaliado. 

A presença desses tr&s fatores faz com que as 
··-

empresas apresentem lucros ilusórios, pa_guem mais imposto de 
renda e distribuam maiores resultados na forma de gratifica.,.. 
ção ou para acionistas na forma de dividendos- Estamos dian 

·te de uma situaçao que, indiscuti-velmente, leva as e·mpresas 
a um processo de descapitaJizaçâo. 

B. Fundos Insuficientes Gerados pela Depreciação 

Considerando-se .que a depreciação visa f0~n~~ 

cer recursos para que a emP.resa possa repor, nas mes·mas con
diçB~s. o imobilizado gasto, a instabilidade monetária não 
permite que se alcance esse objet.ivo básico- . O principal 

·ponto de conflito, que gerari a descapitalizaçao da_ empresa, 
identifica.,..se quando o custo histórico se apresentar menor 
que o custo de reposição. Nessa s;ituação, aempresa, nao ;fa 
zendo uso de uma correção adequada, se:ri obrigada a liberar 
fundos de outras origens para a substituição de seu imobili.,.. 

zado deteriorado. 

C. Necessidade de Capital de Giro 

Outro efeito sobre a política de dividendos ~ 

que, em períodos inflac~onârios, a empresa necessita de mais 
capi~al de giro, elemento essencial para a capacidade contí
nua da empresa de produzir bens e serviços. Ainda, com a i~ 
flaçio, as necessidades de capital de giro crescem exponen
cialmente. Assim sendo, a tend~ncia será de retenção de lu-
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cros ao· in~&s de distribuiçio de dividendos. 

n.· Reaçio dos Aci·onistas 'à Retençôes Cresce·ntes 

O dividendo para· o acionista representa um fa~ 

tor de. reduçâo de incerteza; tem um conteiido informacional, 

al&m de se· r, em Última anâlis·e, uma ·fonte de renda corrente. 

As recomendaçoes feitas anterioTmente podeTiam tnduzir ao ra 

ciocfnio de que a re tençao substancial de d"i:videndos ser i a 

recomendada. 

·!!, portanto, ind:i.spensâve1 que estejamos alertas 

sobre o impacto dessas decis8es sobre o acionista, pois divi 

dendo nio € uma decisâo unilateral. 

Em suma, é essencial que a administraçao das em .... 

presas, bem como os investidores e o seto.r governamental,com 

preendam os efeitos da inflaçâo sobre o capital investido em 

um negôcio e sobre sua rentabilidade. A tarefa de desenvol

ver sistemas de mediçio ~teis e confiiveis quanto aos eféi

tos é extraordinariamente complexa, porém ela deve ser reali 

zada para o exercício da tomada de ded:sões, 
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