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INTRODUÇÃO·

A inflação é um assunto que- tem recebido a+ençâo

freqüente e crescente na literatura econômico-financeira

dos últimos anos. Longe de se constituir num fenômeno des

conhecido em outras épocas, sua posição de destaque na

átualidade deve-se, entre outras, ao enorme esforço que as

nações modernas, desenvolvidas ou não, vêm dedicando ao

objetivo de restaurar a estabilidade dos preços nas suas

economias.

-" ...

As implicações e problemas derivados dessa situa-

çao sao tão amplos, que é quase impossível manter-se à ma~

gem das preocupações, na esperança de que a instabilidade

seja uma ocorrência apenas de caráter conjuntural. Bem ao

contrário, a experiência não só tem demonstrado que Os de-

sequ;ilíbrios dessa natureza são persistentes, como também

os seus efeitos têm requerido uma participação efetiva de

outros ramos de conhecimento, na busca de soluções práti-

cas para as suas questões particulares.

O novo foco de interesse das Finanças nao tem sido

outro.. O recrudescimento do estado inflacionáriO é ao

mesmo tempo fonte de imensas dificuldades, quanto estímulo

crescente a investigações até então relegadas ao domínio

da Ciência Econômica.

Não obstante a proximidade dos dois campos de estu

do, nao parece exagerado afirmar que a teoria· financeira

/ vii



convencional tenha se inspirado mais nos fundamentos micro

econômicos, do que em relação aos aspectos macroeconômico&

Neste particular, a premência de conhecimento mais

-sólido acerca das relações entre as políticas financeiras

das empresas, o comportamento dos mercados de capitais e o

funcionamento do sistema econômico como um todo, faz-se

mais do que uma mera contingência.

As transformações sofridas pelo meio em. que atua

'a firma sao numerosas. A natureza do papel desempenhado

pelo administrador financeiro, forçoso admitir, amplia-se

ao ambiente externo, influenciando-o e ao mesmo tempo re-

cebendo influência sobre sua órbita de açao.

A coexí.s t.ênc í,a em nosso País de um regime hiperin-

flacionário com um pronunciado grau de intervenção govern.9:,

'mental na' atividade privada, fazem com que a atuação do

profissional de administração fique ainda mais condiciona-

da por medidas de política a nível dos agregados econômi-

cos. '

•...

A ênfase dedicada às medidas antinflacionárias; a

par de um mecanismo institucionalizado de indexação, abrem

espaço fecundo para o tema administração financeira. O

objetivo da presente monografia consiste precisamente em

contribuir para o reconhecimento da importância dessa rea-

lidade.

\ '

Procuramos direcionar o enfoque para a questão da

distribuição de resultados das empresas, sem subestimar o

alcance dos efeitos inflacionários às demais areas. Nosso

trabalho é ambicioso nas intenções, mas consciente da com-

/./
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plexibilidade da temática escolhida.

Além das tendências observadas no meio e o poder

decrescente dos instrumentos de análise convencionais, o

atual trabalho deve sua existência a duas ordens de influ-

ência. A primeira foi a série de análises e discussões

desenvolvidas no Seminário Avançado de Contexto Inflacio-

nário (19 Termo de 1980), em que nos foi possível tomar.

ciência de como o processo decisório'de Finanças era afeta

do pela presença da variável inflacionária.

A segunda influência partiu da fermentação {nte-

lectual provocada pela atividade docente e a idéia de que

os princípios financeiros ligados ã política de distribui-

çao de resultados, numa economia como a'nossa,' mereciam

uma observação particularizada. Tanto a opção pela imifor

midade contábil, como o processo de determinação do lucro

.distribuível, a sistemática de correção monetáFia e a con-

cepção dos dividendos no modelo jurídico brasileiro, não

poderiam ser descolados da visão clássica, nem esta poderia

ser ensinada em detrimento da outra.

Em conseqüência desses motivos, o tema do atual

estudo começou a obedecer um esboço lógico ~e construção e

cujo propósito maior passaremos a especificar em seguida.

Propósito do Estudo
O objetivo desta monografia é procurar integrar

a política. de dividendos no problema geral da inflação e

considerar como uma empresa pode ser afetada nas suas deci

sões de usos de fundos, em face das dificuldades oriundas

ix
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abordagem dos dividendos pela revisão teórica, tendendo

sempre para discussão da variável inflacionária. A impor-

tância de uma política monetária m~is restritiva sobre a

capacidade da empresa de obt~r recursos e gerar receitas

é aprofundada nesta parte. . [

o Capítulo terceiro focaliza o regime de dividendos

como ele é oorrcebí.do no modelo jurídico brasileiro. Os

tópicos mais importantes são a definição do lucro líquido

ba~e para o dividendo obrigatório, o risco da descapitali-

zaçao, a obrigatoriedade da correçao monetária, aconsti-

tuição da reserva de lucros a realizar e a possibilidade

de não distribuição em função da situação financeira. O

significado prático dos 25% sobre o lucro líquido é

examinado e encerra esta parte.

o Capítulo seguinte desloca o foco de interesse

para uma matéria que prec~de a decisão de distribuição de

resultados. Concentra-se, p r.í.mord í.a Lrnent.e , sobre os m~to-- '. ~'

dos contábeis de ajustamento à ·inflação. _Admitindo o con-

ceito de lucro econômico como critério para medir a eficá-

cia-de cada alternativa disponível, de uma explanação a

nível histórico, o capítulo tende para a avaliação do

resultado obtido segundo a sistemática oficial e finalmen-

te endereça a descrição e análise de um modelo gerencial

para a obtenção dos lucros distribuíveis.

o quinto Capítulo ocupa-se de realçar tanto a ne-

, -

cessidade de um instrumento operacional para a decisão de
distribuir ou reter como a dificuldade prática de se defi-

nir parâmetros auxiliares ao processo de planejamento fi-

nanceiro. O modelo concebido por A. Rappaport, "Measuring

x



de um contexto inflacionário.

~nfase considerável será colocada sobre o regime

de distribuição de resul.t.adcs conforme resulta da aplica-

ção dos preceitos da Lei n9 6404/76, bem como na definição

da sistemática de apuração do lucro ajust!1do - base de

cálculo para o dividendo obrigatório. Contudo, mesmo

depois de examinados os aspectos atinentes à legislação

atual das sociedades anônimas (e suas' implicações finance!.

ras), permanece ainda o problema do método de quantifica-

ção do verdâdeiro lucro distribuível sob condições da in-

fIação.

f': a este tipo de problema, em conexao com a

"opção" entre reter (e reinvestir) ou distribuir o lucro

líquido obtido pela empresa, que endereçaremos a segunda

parte do trabalho. Nela, a atenção fundamental volta-se

para o processo" de obtenção do lucro econômico; e em segui-

da um modelo para a tomada de decisão de dividendos será

objeto de análise.

Uma breve descrição do conteúdo do primeiró até
:..'~

,o quinto capítulo poderá ser útil. O Capítulo um destina-

se a enquadrar o problema do ângulo de uma perspectiva

mais ampla, embora progressivamente em direção ao processo

decisório de Finanças e aos objetivos da empresa. Além

disso, este, capítulo teria a finalidade de explicitar con

ceitos fundamentais como inflação, taxa de desvalorização,

poder de compra, efeito Fisher, variações gerais, especí-

ficas e relativas de preços e assim por diante.

o Capítulo seguinte tem o propósito de iniciar a

/ xi



-,

Company Growth Capacity During Inflation" (HBR - Jan/Fev/

79) é esquadrinhado analiticamente .com aquela finalidade.

Servindo como pondo de confluência, esta parte arremata

a abord.agem anterior e oferece conclusões gerais quanto às

implicações para o caso das empresas nacionais.

Metodologia de Trabalho

Ao estabelecer o plano de estudo, propusemos que
.•..

o tema fosse estruturado em .torno de dois aspectos focais

- dividendos e inflação e.lucros e inflação.

A fonte essencial para esse desenvolvimento· est§

contida na pesquisa bibliogr§fica. Tanto a argumentação

relativa à primeira parte, quanto a apreciação do m~delo

de lucros distribuíveis constante do Capítulo v, são" todos
(. .

resultantes da concatenação do raciocínio inspirado pelos

autores e bbras citadas, bem assim no suporte te6rico patro
.;. -

cinado pelos desenvolvimentos nas discplinas b§sicas do

Curso de Mestrado em administração corrt âb í L .e financeira.

Deve ser realçado que o recurso a esse material
-nao tem finalidade exaustiva ou inovadora, muito menos de

conduzir conclusões definitivas a respeito da matéria.

Justificativa

.:Aadequação da metodologia proposta, do mesmo

passo que a justificação do trabalho, prendem-se, fundameg

talmente, à tentativa de reunir a fonte disponível de l .

dados e circunscrever os aspectos supostamente de interesse

para o conhecimento da função financeira.

xii



Recordando que o atual estudo deve sua existência

às análises empreendidas no Seminário Avançado de Contexto

Inflacionário (19 termo de 1980), seu prop6sito final, em

Gltima inst&ncia, ~ estabelecer um tratamento reflexivo,

que possa comunicar nosso aproveitamento no trato de temas

pertinentes ao campo das Finanças.

Aopçio pelo titulo "distribuiçio de resultados

das empresas: uma abordagem aos efeitos inflacionários",

finalmente, decorre da perplexidade causada pelo regime

legal aplicável às sociedades anônimas nacionais, condi cio

nadas que estio ao instituto do dividendo mínimo obriga-

t6rio e à sistemática de correçao monetária dos demonstra-

tivos financeiros. Este assunto, raramente, se tanto,

pudemos encontrá-lo estruturado à luz da teoria financei-

ra, nem esta elaborada sobre o pano de fundo da inflaçio .

.'/"/
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CAPíTULO I

êÀRACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E SUAS CONSEQÜt:NCIAS MAIS GEPAIS

As alterações no nível geral de preços, particulaE

fiiéhtequando são persistentes, ou quando seu rítmo sofre

bfusca aceleração, afetam as operações das empresas de mu!

tãs maneiras, introduzindo uma nova variável a ser conside

rã~a do ponto de vista econ8mico-financeiro. Apesar dis-
"

SÓi raramente se encontram modelos ou esquemas de análise

que permitam detectar, medir ou incorporar os efeitos exeE

@i~6s pela inflação sobre a tomada de decisões financeira~

A hipótese fundamental que orienta o presente es-

"tuào é a de qUE?, em um contexto inflacionário mais ou me-

fies permanente, a empresa busca maximizar o valor atual

ªõ :seu patrimônio líquido, em termos reais e não monet§.
'":r~ió·s.Comoconseqt1éncia, interessa ao administrador finan

êé:iro maximizar lucros em termos de poder aquisitivo cons

"t·ã.hte,e não lucros contábeis ou lucros em moeda corrente,

~ifa:ra cuja determinação intervém itens avalfados a preços

;h-é'térogêneose segundo princípios que não consideram os

~f-eitos da instabilidade da unidade de medida monetárial
•

Reexame dos Principais Conceitos

Como se sabe, enunciados como inflação, taxa de

1 .Aquestão do objetivoda empresa será examinadamais adiante nes-
"'ti:!<:apítulo•.

I
/
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desvalorização, poder de compra, valores reais, valores

nominais e tantos outros da espãci~ constituem vocalub~rio --
.-.'-. ".~

j~ h~ algum tempo incorporado ao cotidiano. Entretanto,

como fenômeno comum à linguagem, o uso rei terado a uma

mesma classe do voc~bulos tende a vulgarizar o seu sentido

original e por vezes o próprio tempo se encarrega de des-

viar os termos da sua acepção mais rigorosa.

A preeminência do estado infiacion~rio fez com que

o assunto se tornasse difundido em nosso País, especialmen

te pelo rítmo e nível das alteraç6~s verificadas no~ Glti-

mos tempos. Uma hiperinflação de 100 por cento ou mais.. ~,:

..por ano e um exemplo extremo, mas taxas mais moderadas,

digamos 10 ou 20 por cento anuais, j~ são sufi..cient~spara

que as pessoas que decidem percam a mensagem transmitida
(' .

atravãs dos preços. Dissemina-se o que os economistas.

chamam de "ilusão monet~ria".

Para as presente finalidades, conceitua-se infla-

çao como um fenômeno caracterizado por uma elevação apre-

ciável e persistente no nível geral dos preços dos bens

e serviços de maior significância de uma economia. Altas

apenas transitórias, devidas a fatores localizados e

momentâneos, não são atributos típicos de um quadro in-

flacion~rio, do mesmo modo como não seria apropriado igno-

rar a dimensão do período de tempo e o caráter abrangente

de que se reveste o processo.

t:, por outro lado, um fenômeno rapidamente iden-

tificado, porque tende a reduzir o poder de compra de

todos aqueles que vivem de rendas fixas, ou porque diminui

/
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séii.<S'1.véimentea quantidade de bens e serviços que podem

§ér ãdquiridos fiéssa sociedade.

~iri mais rigór, é necessário ainda distinguir
l:nfi-aç'~0dás éxpí'éSSOeS que lhe são associadas, mas que
êm :féã:-lfdadénàó significam a mesma coisa.

Sê 0 nível de preços dobrar, por exemplo, pode-se
ÉÍ-!zêf'quê ã rnGeGlá ficou desvalorizada à metade. Ao mesmo
têmp0í numá tál situação, Cr$ 1,00 passará a comandar tão
s§méhtê Qr$ ÓJ~Ó ém termos do poder de compra (ou poder

Vª~§êí p0is; que a inflação, enquanto medida da
'êVêl1içà0 €lés preços gerais, tem como recíproca a in-yolução
ªê,pêÉÍêr €lê éêfuprá; que por sua vez fica reduzido na razao
ÉÍá taxa ÉÍê àêsvalõrização havida no período.

Às éxpréssóes algébricas seriam as seguintes {em

Taxá àé inflação
igpt

::: (---,-_..:::.--
igPt-1 - 1) x 100

Taxa à.e desvalorização = (1 -
igpt-l--~..:;:.-) x 100
igpt,

=Po'"dér aeê0inpra = igpt-1-i-g-P"'::'t~-)x 10O

!Núfu o'lll:-roexemplo,diríamos que um acréscimo da
<Yrdê-in ae ~2-5%'nos 'pr'e'ço s tem o efeito de reduzir o poder
<dê :CoÍÍffir-a~para S{)%, 'quer dizer, a inflação causou uma
per:C1:a {<Iesva-lorLz:a"Ç-ão)de 20% da' capacidade aquisi tiva
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.aritétior.

Examinando os dados da Tabela 1.1, a seguir, veri-

fiéá=sé que a inflação brasileira mostrou tendência cres-

ééhté ém todo o perIodo de 1974 a 1981, acarretando uma

pérdâ também crescente ao poder de compra da moeda nacio-

nal. Gemo resultado, Cr$ 1.000,00 em 1982 estavam valendo

apehas ér$ 19,00 em termos do seu poder aquisitivo em 1974.

tãbêlá 1.1 - variação do índice Garal de Preços (IGP-DI)

Ano IGP
(1974=100)

Inflação
(~% no ano)

Poder de Compra
de Cr$ 1.000

-1967;"-73 19,5
1974 100,0 34,6 1.000
1975 129,4 29,4 773
4976 189,2 46,2 529
1977 262,6 "38,8 381
1978 369,7 40,8 270
1979 655,1 "'77,2 153
1980 1.377,8 110,3 73
~98:l 2.688,0 95,1 37
).98:2 5.368,0 99,7 19

FON~TE: -Fundação Getúlio Vargas, Conjuntura Econômica.

Outra conceituação nao menos importante é relativa

<ao'efeito Fisher e tem o mérito de fornecer a expressão

~er:a·l<te equivalência entre taxas nominais e taxas reais.

~ste aspecto é de particular importância em perIo-

~O's ~Hi-f~nlcionários,porquanto evita a falsa noção de ganho

€Erin 2fnve's"timentosque, pelo certo, estão apenas recompon-

/
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,do o poder aquisitivo dete~iorado pela inflação.

A percepçao desse efeito permite-nos afirmar que

o retorno sobre uma aplicação de Cr$ 250 mil, a ser res-

tituída por Cr$ 400 mil ao final de um período, terá sido

de 60% nominais, ou pouco mais de 10% reais, se considera-

do um nível de preços maior em 45%.

1 + m = 1 + r
1 + h

'<,

onde: m = taxa real de juros

r = taxa nominal de juros

h = taxa de inflação

ou ainda,

m = r - h - mh

0,10 = 0,60 - 0,45 -

Enquanto 60 por cento representam a taxa de juros

em termos de quantidade de moeda, 10'por cento são a medi-

da da taxa de juros em termos dô poder de compra da moeda

sobre os bens e serviços em geral.

Deve ser observado que este cálculo é tanto apli-

cável a situação passadas como poderá expressar o desejo'

dos emprestadoresem auferir retornos reais, para tanto

estabelecendo taxas esperadas de inflação em relação ,ao

período de tempo futuro.

Isto também quer dizer que a expectativa de perda

de capacidade aquisitiva reflete um risco inflacionário,

para o qual haverá a exigência dó prêmio respecti'~ -- tra-

ta-se de uma conjetura em uma área de incerteza. Uma

/
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'importante implicação deste raciocínio, são os efeitos

redistributivos da inflação entre devedores e credores

monetários. o emprestador de fundos somente estará recom-

pensado, se a elevação de preços se verificar do modo .como

previu, caso contrário, o tomador é que sairá beneficiado,

na medida da parcela não antecipada de inflação.

Assim sendo, o mais importante nao é a inflação de

per si, mas a variação não antecipada, que poderá ser tan-

to positiva quanto negativa2• Mais precisamente, a taxa

de inflação constitui uma variável aleatória, cujo compor-

tamento somente pode ser previsto probabilisticamente. Na

maioria dos casos, encontraremos uma discrepância entre

a taxa prevista e a taxa verificada no período.

Natureza das Flutuações de Preço

Ao retomar a definição de inflação, surge ainda

um outro aspecto que não deve ter sua importância minimi-

zada.

Na realidade, o índice geral de preços é apenas -..
um dentre as três categorias em que poderiam ser classifi-

cadas as·variações de preços:

a) variações gerais

b) variações específicas

c) variações relativas

2 Ver JarresC. Van Horne, FinanciaIManagerrentand Policy (Englewood
Cliffs,New Jersey:Prentice-Hall,Inc, 1980) p. 316.
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'Segundo Hendriksen, os preços, refletem o valor de ':.

troca dos bens e serviços produzidos numa economia, in-

cluindo-se os vários fatores de produção, os itens utili-

zados em estágios intermediarios, os itens retidos para

especulação e os, bens e serviços adquiridos para consumo.

Em conseqHência, somente ocorrem variações de preço dentro

do mesmo mercado, não importa se no de fatores (input pri-

'ces) 1 no de produtos finais Coutput prices) ou em ambos. 3

,~ relevante observar esta distinção, pois que,

nas situações mais comuns, os preços dos bens e serviços

flutuam a diferentes taxas, e alguns mesmo em diferentes

direções.

Seja o valor de aquisição de um ativo qualquer

(uma mercadoria ou uma maquina, por exemplo) representado

por Cr$ 100 mil, numa data em que tomare!Tl0scomo base 100

para o índice geral de preços. Tempo depois, admita-se

que o custo corrente no mercado, para um bem idêntico, es-

teja a Cr$ 150 mil, ocasião em que suporemos ter-se regis-

trado uma inflação de 20 por cento. A reavaliação do,ati-

vo, como resultado, podera levar em conta:

.a) a variação específica de 50% f conforme demons.-

tra a razão entre o custo corrente e o custo
. . 1 (150 mil)or~g~nalOO mil i ou

;b) a variação relativa de 25%, pelo ajuste dos 50%
",,/

anteriores aos efeitos de uma inflação de 20%

(100 mil x i;;~= 125 mil).

Ver Eldon S. Hendriksen,AccountingTheory (Homewood,rll: Richard
D. rrwin, Inc., 1977) pp. 214 e seguintes.
,3

/
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Em outros termos, o referido ativo sofreu uma valo

rização real de 25% no período.

Do ponto de vista da contabilidade tradicional,

para cujo processo de avaliação se valem dos princípios do

custo histórico, da realização e do deno~inador comum mo-

netário, fica claro que a baixa do ativo pela venda ou pe-

la depreciação (no caso de itens do imobilizado), reflete-

ria a apuração de lucros/ganhos nao correspondentes à

realidade econômica.

A necessidade de se trabalhar com grandezas:homo-

geneas, e portanto comparáveis, introduz imensas dificulda

de práticas ao processo de mensuração do lucro e em outras

situações contábeis. De outro lado, os modelós utilizados

no âmbito das Finanças. requerem o conhecimento do patrimô

nio líquido da entidade em termos reais.

Em suma, o efeito final das variações ~elativas

de preços não pode ser medido nem evidenciado, a menos

que os dados necessários (ativos, passivos a fluxos de

fundos) estejam ajustados para as variações de valor da

moeda e para as variaçõhs específicas de preços.

Implicações para o Processo Decisório de Finanças

Pelo pouco que já se verificou do fenômeno infla-

cionário, n"ão.é difícil justificar a necessidade de com-

preensão da sua natureza pelos agentes econômicos, em

particular as empresas, tendo em vista a consecução do seu

objetivo de longo prazo.

o problema do objetivo apropriado à empresa e con-

/
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trovertido e sera tratado mais adiante. A questão que ora

se apresenta, diz respeito às três decisões financeiras

fundamentais: (l) onde investir fundos eem que quantias;

(2) quanto pagar de dividendos.e (3) onde levantar fundos

e em que montantes.

~ possível conceber-se que urna firma tenha diver-

sas oportunidades de financiamento e de investimento e

-, tenha, também,' considerável amplitude para decLd í r quanto

.a seus pagamentos de dividendos.

Admitido, pois, que deva esforçar-se por tornar

suas decisões financeiras de forma a realizar o objetivo

errpresariala pergunta que se coloca, desde logo, é se a

inflação altera sensivelmente o contexto decis6rio usual

e'em que medida.'

Embora o exame aprofundado da função financeira

corno um todo se situe além do objetivo do presente estudo,·

algumas dessas questões são tão i~portantes para a açao

empresarial, que merecem menção antes de abordarmos'-a-temá

tica dos dividendos no pr6ximo capítulo. Infelizmente,

devemos contentar-nos em levantar essas indagações sem a

oportunidade de desenvolvê-las.

Observemos, em primeiro lugar, o impacto da insta-

bilidade monetária sobre a decisão de investimentos da

empre~a.

Urna proposta de investimento é urna série de futuros

fluxos de caixa. Isto está, naturalmente, intimamente

relacionado ao problema de previsão, experiência e julga-

mento dos administradores. Como a inflação, .•. .no mlnlmo,

/
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constitui=se numa fonte adicional de incerteza para o fim

de estimar 6s flüxos de caixa esperados, a dificuldade que

se origina ~ dê COmo ajustar a taxa de desconto is caracte

rísticas "t;antõdê tempo quanto de risco e, ainda, fornecer

uma fórmuia pârá Q:álcular o efeito da mudança de preços

sobre as êntradas e saídas atribuíveis ao projeto. Em

todo caso, ás projeções do impacto inflacionário sobre

a decisio fifiál dê aeeitar ou rejeitar cada proposta,

pressupo@ a ádG~~b prévia de um complexo de procedimentos,

o qual não se podê Glizer que esteja concretamente equacio-

nado pelá têGriá ©Grrente.

Dê môaó semelhante, qualquer oportunidade de fi-

nanciamento pôàe ser concebida como um conjunto de fluxos

de caixa, rêgra ~êtál iniciado por uma entrada e seguido

por uma s~rlê ªê sardas posteriores.

Seáêêl'tãrmbs, além disso, que o "custo de capital"

é um compost.o t1as ªiversas modalidades de fundos de que

a empresa faz ÜSQ, seria natural supor que as expectativas

de variação futUra dos preços também estivessem preserrt.e s

como eLement.o adicional de custo ao tomador de re'cursos

e, reciprocamen-te ,operassem como fator de ajustamento â s

taxas de jUros hõmi:nais requeridas pelos emprestadores

(Lncorpor ação -do é:fÊü to Fisher, conforme: vimos), bem como

elevassem as é-x-igêhci.asde retorno por parte dos proprie-

tários.

o modo €s'pecífico pelo qual o custo médio de capi-

tal seria à-f'ê-taâb"depende, por certo, de como o elemento

inflacionário .se :Hisere na formação dos seus elementos

constituintes. :Para-ser útil como critério de aceitação
./
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.aplicãv~l ~s propostas de investimento, deverã ser cuidadd

samente definido e judiciosamente empregado.

Outras considerações importantes como a administra

çao do capital de giro da empresa também mereceriam aten-

çao em um contexto dominado pela alta de preços. O dilema

liquidez versus rentabilidade possivelmente venha a se

agravar ainda mais, dependendo de como o administrador se

predisponha a financiar suas operações com fundos internos

ou a minimizar as perdas inflacionãrias decorrentes de um

excesso de aplicações monetãr~as.

À vista de que o exacerbamento das necessidades

de recUrsos inerentes ao giro das operações é algo que se

relaciona de perto ~ opção da empresa entre reter (e

reinvestir) ou distribuir os lucros proporcionados pelas

suas atividades, o exame conjunto dessas·questões receberã

atenç~o mais direta ao longo das pãginas que se seguem.

. Do Objetivo da Administração Financeira

Qual deve ser objetivo da empresa ao tomar suas

decisões financeiras? Jã admitimos que uma empresa deve

esforçar-se para tomar decisões apropriadas segundo algum

crit~;io que as norteie e isto tem sido objeto de contro-

vérsia na literatura financeira.

"Neste estudo, adotaremos a posição de que o objeti
/"

vo da empresa, ao tomar suas dedisões financeiras, deve

ser o de maximizar o bem-estar econômico (riqueza) de seus

proprietãrios.

Vãrios argumentos podem ser apresentados em defesa

/
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deste enunciado. Conforme o entender de Porterfield, para

que se possa estabelecer uma formulação válida do objetivo

da empresa, é útil voltarmos ao objetivo do indivíduo~ .

Ao estabelecer que o objetivo dos indivíduos, ao

tomarem suas decis6es financeiras, seria~ de maximizar

a utilidade de seu consumo no tempo, i.e., esforçarem-se

para consumir bens e serviços nas quantidades, padr6es e

". épocas que lhes rendessem maior satisfação, o autor conclui

por afirmar que "o objetivo da empresa deve ser o de 'ele-
. 5var ao máximo o valor de mercado de suas aç6es" . IJessa

forma, estará ela auxiliando os proprietários na reFliza-

ção dos seus objetivos.

Como estaremos tratando prí.mo.rdí.a.lmentieda políti-

ca de dividendos, para fins conceituais devemo& explicitar

o objetivo da empresa ainda com maior precisão. Amaximi-

zaçao do valor 'de mercado das aç6es foi admitipo como

sendo a maneira pela qual a empresa pode auxiliar se-qs
<i

proprietários na meta de maximizar sua riqueza.

Em se tratando de modelos de avaliação fundados

no fluxo dos futuros dividendos a serem pagos sobre a açã~

é preciso ir mais além, ou seja, pagamentos, de dividendos

poderão reduzir o preço de mercado, mas, ainda assim,

resultar num aumento de riqueza •.

//Par'a reconciliar esses objetivos, aparentemente...

discrepantes - da maximização do preço de mercado e da ri-

4James T.S. Porterfield,Decisãesdelnvestimento ê Custo de Capi-
tal, (SãoPaulo: Editora Atlas S/A, 1976), p. 25.
5 lbid.,p.26.

/
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queza dos proprietários - Porterfield propoe que, expresso
em termos de política de dividendos, o objetivo da empresa
seja estabelecido como sendo 'a maximização da soma do
dividen.do pago e do preço de mercado após o pagament06."

Os pontos bási~ a destacar desse enunciado,'O
de que a concepção normativa do objetivo empresarial, lato
sensu e implicitamente, incorpora o sentido que Hicks

", atribuiu ao lucro econômico, ou seja,' a riqueza dos pro-
prietários não estaria sendo preservada (muito menos
maxí.mí zada) se as distribuições pe~iódicas de Lucro r'óondu-

zissem a urna situação patrimonial decrescente. Par~ ser
claro, em regime inflacionário as decisões financeiras
poderão ser outras, mas o cri té~io rac:L'ohalde orie~tação
permanece sendo a max í.mí.zaçâo da riqueza, talve(z melhor
'definida em termos reais e por período de tempo'.

As demais formas de definir o objetivo; da empresa,
como perpetuação do empreendimento, crescimento, maximiza~

/

ção de lucros (após imposto de renda ou poraçãor; retorno
sobre o investimento e assim por diante, contém limitações
e crí-ticas que, de modo geral, tornam-nas deficientes em
relação ao objetivo escolhido. Não nos ocuparemos de
arrolar os argumentos pró e contra cada posição, mesmo
porque nao são essenciais para a discussão que segue.

Porterfield,Decisões,p. 87.

7 Fazerrosnotar que no Semináriosobre DecisõesFinanceiras em um
Contexto.Inflacionárioo papel do executivofinanreirofoi redefinido
para maximizaro valor da empresa segundoa conceituaçãode "manuten-
ção da subsrâncí,apatrinonial".Para maiores detalhes,.ver docurrento
de trabalhode autoriado Prof, WladimirA. Puggina,publicação pela
Revistade Administraçãode Errpresas,21, n9 1 (Jan-Mar1981): 69-75.

6
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CAPíTULO II

INTRODUÇÃO À ANÂLISE DOS DIVIDENDOS Nut-1

CONTEXTO INFLACIONÁRIÕ

'-o
A Decisão de Dividendos da Empresa

A decisão de dividendos ~ uma das tris decis6es

financeiras fundamentais que a empresa enfrenta.

Como prova deste fato, basta mencionar que ~al

decisão é da maior importância para a habilidade da empre-

sa em atingir seu objetivo, senão que o simples pagamento

de dividendos, conforme vimos, não quer dizer que resultem

num aumento da riqueza dos proprietários.

Um segundo aspecto, é que os dividendos constituem

um uso competitivo ou adicional de fundos para a empresa

considerar frente às decisões de investimento e financia-...
~,

menta.

A combinação ótima das tris decis6es, isto.,s,im,e

que deverá resultar na maximização do valor da empresa.

Por outro lado, a questão dos dividendos, longe

de ser um assunto recente, tem ocupado a atenção dos finag

cistas (e economistas) há pelo menos duas décadas, dado

esse suficiente para afastar qualquer pretenção de se

esgota~ o tema em toda sua plenitude.

o que faremos nesta e na.próxima seçao é reunir

parte de~s~ material em torno de alguns ângulos cuidadosa-

/
/ 14
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mente selecionados, com o único fim de caracterizar uma

amostra do debate acadêmico que dividiu seus proponentes

em duas correntes básicas dé pensamento -.- a associada a

FJta.nc.oMocügüaVlÁ.. e M enron. H. MillelL e a escola liderada por

MylLon J. Gotuion , contando, entre outros com John u.n.tneJr. e Iames

E. waUeJr..

o centro focal dessa discussão tem tal importância

para a política de dividendos das empresas, que a aceita-

ção dos argumentos de Modigliani e Miller (doravanteNM),

em oposição aos de M. Gordon, simplesmente endereça:à

interpretação de que o nível de dividendos pagos nã~ afeta

a riqueza dos acionistas -- e em sendo estes indiferentes

à forma corno derivam os seus rendimentos -- nem há ~esmo
uma política ôüma de distribuição/retenção de lucros.

<.

E mais, acatando a posição de -<-JULei..evânúa, poder-

se-~ ati reduz±r dividendos a uma questão e~tritamente
, <lo\...

financeira, dependente apenas da aceitabilidade das 'opor-

tunidades de investimento que se apresentarem à empresa.

Estes e outros aspectos correlatos foram objeto

central do famoso artigo de 1961 de MM, e seu caráter

polemista foi responsável por uma formidáve~ quantidade

de argumentos, estudos e testes que o sucederam, tanto a

favor quanto contrários à tal interpretação dos dividen~
dos 8.

Dado, por suposto, a perplexidade que tais idiias

a ~rton H. Miller e Franco Modigliani,"Dividend Policy, GrcMth and
the Valuationof Shares",Journa1 of Business, 34 nv 4 (Octcber1961):
411-43.

,/
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ensejaram v-i...6-à-v-i...6 ,a concepçao tradicional do objetivo da

empresa e das decisões financeiras .que levariam à maximi-

zaçao da riqueza dos·proprietários, vejamos, afinal, como

os .enfoques te6ricos se estru~uraram e com base

em que premissas tornaram-se defensáveis.

Pontos de Vista Te6ricos

As políticas de dividendos das empresas têm o

efeito de dividir os seus lucros ap6s imposto em duas

categorias:

1. fitnd0.6 paM. fi-(.ncu1.úaJt o cJ1..e.1lcJ.me.ntode. longo pJtazo, re-

presentados pelos lucros retidos.

2. fitndo.ó paJta cU..6tJU.buiç.ão ao.ó aúon,ú.,t.a;6, na forma de
cdividendos em dinheiro, declarados e pagos aos

portadores de açoes.

Em vista dessas políticas afetarem tanto o montante

dos recursos disponíveis para o autofinanciamento, como a

parcela cabível a título de retorno aos proprietários, há

dois possíveis pontos de vista acerca da decisão de pagar

dividendos:

I - Como uma de.Ú.óãode. fi-(.nanúarne.nto a longo pJtazo, pelo

que a declaração de dividendos em dinheiro

reduz a disponibilidade dos recursos para fi-

nánciar o crescimento, restringindo-o ou for-

çando a empresa a buscar solução em outras fon

teso

A prã-existência de duas ~ondições deverão ser leva

/
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vadas em conta para o fim de retenção:

a) oportumdadés de investimento disponíveis a empre

sai

b) necessidade de balancear a estrutura de capital,

frente ao nível de risco finaneeiro estabelecido

como meta 9.

Por qualquer uma dessas diretrizes, os dividendos

sao interpretados como variável residual ou o remanescente

de lucros que nao podem ser lucrativamente

reinvestidos pela firma.

11 - Como uma de.wão de. maXÁ.nÚ.zaç.ão da IÚque.za dos pJr.OplÚ~

tWúO.6. Por esta abordagem,. a admLnistr~ção

reconhece que o pagamento dos dividendos exer

ce forte influ~ncia sobre os preços de mer~a-

do das ações da empresa. Nesse sentido,

dever-se-á então declarar suficientes distri-

buições de lucro, tal que as expectativas de

acionistas e investidores possam ser atendi~

das.

A opçao por uma ou outra das posturas apresentadas,

se ainda não pode ser feita de uma forma pragmática, re-

quer, de imediato, que sejam colocadas duas novas questões:

/.:
qu~l o impacto (se houver) a política de dividen-

dos exerce sobre o preço de mercado das ações

ordinárias da empresa?

9 Este seria um rrotivo a mais em favor da retençãodos lucros, se
bem que apenas o primeiromereceriaa atençãodos teóricosdesta cor-
rente.

/
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e,

- se a política de dividendos dec fato afeta a

riqueza dos' acionistas, o que ~ntio constituiria

uma política ã:Uma. de pagamentos?

Aqui devemos lembrar que coube a MyJton Gondon a au-

toria e desenvolvimento de um modelo de avaliação de ações,

no qual o fluxo futuro de dividendos nio só exerce influ-

ência sobre o preço das ações, como é a variável determi-

nante do seu valor 10.
. ~..•.

Mais conhecido como mode.,e.o de. cüvJ..de.nd0.6, sua expres-

sao matemática é a seguinte:

00 dt= L
t=l (l+k)t

=
dl

(l+k)

d2+
(l+k)2

doo
+ ..•. + --- (2a)

(l+k) 00
'('

vê-se que, ao descontar (ou capitalizar) o fluxo de,

dividendos esperados ad in6irútum, utilizando uma taxa de

risco apropriada k, obtém-se o valor atual d.a ação VO •

Partindo, entio, dessa formulaçio básica, Gordon

derivou uma série de considerações subjacentes a esse mode

lo, para demonstrar inclusive que os lucros retidos e os

ganhos de capital não eram ignorados, mas tratados de modo

inCÜJte.;to, no caso das ações não serem conservadas perpetua-

mente.
-:

Dependendo ainda de como se queira representar a

fórmula básica acima, o modelo de dividendos poderá ser

10 Myron J. G:>rdon,'lheInvestment,Financingand Valuationof 'lhe
Corporation (Horrewood,111.: Richard D. I:rwin,Inc., 1962).

/



19

substituído por expressoes equivalentes, mais apropriadas

para fins analíticos, a saber:

= 'f
t=l

eO (l-f) (l+fr.)t

(l+k)t
(2b)

00 dO (l+fr)t= L
t=l (l+k)t

'.'.

00 dO (l+g)t
= L

(l+k)t
.

t=l
"

d
= O

k-g (2c)

eO (l-f) (

= (2d)
k-g

A equaçao (2b), por exemplo, é útil para se avaliar

a interação entre as variáveis lucro corrente por ação

(eO), fraçã6 de lucrbs retidos (f), dividendos correntes

por açao eO(l-f) e a taxa de crescimento da firma (g=fr,

onde r= taxa interna de lucratividade).

-.,..

Já a equação (2c), mais indicada para utilizações

práticas, é resultado da capitalização c.ontlnu.a da fórmula

básica (2a) 11.

//- Finalmente, a equaçao (2d) é a que utilizaremos

para sumarizar os efeitos de políticas de dividendos alter

11 Ver, por .exemplo,J.C. Francis, Investments:Analisys and
Management (NeW York: Mc Graw-HillBook Company, 1976).

/
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,nativas, aos vários valores, de n: I k., di e e, desta feita

em resposta à segunda questão formulada anteriormente,

qual seja revelar aquela que se constituiria numa polItica

ótima de pagamentos 12.

Tabela 2.1.--PolItica de Dividendos e Valor da Empresa

Firmas em Crescimento Firmas em DeclInio Firmas Normais
" r > k r < k r = k

r = 15% r = 5% r = 10%

k = 10% 'k = 10% k = 10%

e = $ 5 e = $ 5 e = $ 5o o o

se f = 60%, se f = 60%, se f = 60%,

V 5 (0,4) V 5 (0,4) V 5 (0,4)= = =0,1-(0,6) (0,15) 0,1-(0,6) (0,05) 0,1-(0,6) iO,l)

V = $ 200 V = $ 28,57 V = $ 50 ' ,.
»...-

se f = 20%, se f = '20%, se f' - 20% ,
't,

V 5 (0,8) V 5 (0,8) V 5 (O,8)
= = =0,1-(0,2) (0,15) 0,1-(0,2) (0,05) ,0,1-(0,2) (0,1)

V = $ 57,14 V = $ 44,44 V = $ 50

,,/As conclusões que se pode tirar do exemplo, abs-

traindo o fato de que os valores unitários das ações são

absurdamente elevados, pois que se referem aos padrões do

12 Ve-rFrancis, Investments,p. 237.

/'
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. '!-

.mercado· de capitais norte-americano, sao as seguintes:

emplLe..6a!.> em CJte..6cAmento - o valor da açao, V, aumenta

com a taxa de retenção, f, sendo pois, por exten-

sao, recomendável a reinversão de 100% dos lucros

- (o mesmo que atribuir zero aos dividendos).

emplLe..6a!.> em dec11nio - o valor da açao, V, aumenta

com a taxa de distribuição, (l-f), situação em que

a ausência de oportunidades lucrativas de reinves-

timento recomenda 100% a título de dividendos.

- ~em plLe..6a!.> nOILmaÁ..-6 - o valor da açao, V, na.o e afetado

pela política de dividendos, seja qual for a por-

centagem de distribuição/retenção que se venha a

adotar.

Note-se que o modelo de dividendos é bastante amplo

e comporta, a um so tempo, a possibilidade de julgá-los

como uma decisão relevante para a maximização da riqueza,

como também estabelece as condições de uma política ótima,

em função das variáveis de investimento (r) 7:.dé f Lrranc.í.a+
1;,.

\".E mais, a própria questão da ViAe...tevâ.núa. emento (k),

capturada convenientemente, na hipótese de a empresa estar

vivendo uma fase de eqUilíbrio, para a qual r = k.

Entretanto, este último ponto, como veremos, ·náo

é definitivo, pois é o próprio Gordon quem promulga ã
hipótese da lLe...tevâ.núa., ao introduzir o fator de risco e

ao associar a idéia de que a taxa de desconto, k, aumenta
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na extens~o do tempo (kt >kt_l, para t = 1, 2, ..., 00) u~

Este modelo posterior, conhecido corno ~d-in-the-

Ha.nd Mode1., tem maior realce quando ~m confronto com o que

apregoam MM e também por representar urna revis~o da fórmula

original, que, entre outras simplificações, assumia a cons

tãncia de k para todos os periodos.

Antes, portanto, de adentrar aos argumentos dos

opositores de Gordon, é conveniente lembrar os . pressu

postos simplificadores que serviram ao seu modelo primeiro:

1 - Não há financiamento externo, de sorte que os

dividendos competem com os investimentos pela

única fonte de fundos, que s~o os lucros reti-

dos.

2 -'A taxa interna de retorno, r, é constante.

3 - A taxa de desconto apropriada, k, é constante.
" /

4 - A empresa e seu fluxo de lucros sao perpéfuos.«..:..., .-....•.

5 N~o há existência de impostos.

6 A taxa de crescimento, g = fr, é constante.

7 - A taxa k > fr = g, senao o valor das açoes

seria infinito.

8 - A politica de dividendos, representada por f,

pressume-se ser fixa indefinidamente.

/ Para nào ir "afundo, pOde-se dizer que destas oi to

premissas, apenas as três primeiras são realmente restriti

vas, pois que a ausência"de financiamento externo levaria

13 Ver Myron J. Gordon, "Opt.ímal, Investmentand Financingpolicy",
Journa1 of Finance (May1963):264-272.
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a decisões sub-ótimas de investimento/dividendos, a cons-

tância de r seria melhor substituída por uma curva decli-

nante, e k não seria constante, nem no tempo, nem à medida

que aumentasse o risco da empresal'+.

De outro lado, a rese da iJUr..de.vâ.VLua persistentemente

defendida por Modigliani e Miller e já em parte antecipa-

da linhas antes, também faz largo uso de pressupostos,

~. diferentes dos de Gordon e, sobretudo, conducentes à

.interpretações opostasl~

são os seguintes:

1 - MeJtc.ado de. c.apL:t.aM peJtÔúto, tal que nenhum com-

prador ou vendedor é expressivo o suficiente

para afetar os preços; as informações financei

.ras estão livremente disponíveis e sem custo

para todos; inexistem impostos, custos de

corretagem ou outros custos de transferência

que possam interferir .na procura dos investi-

dores pelo equilíbrio da maximização do Luc ro'i- :

2 - 0.6 iVLveó:UdoJLeó c.ompoJc..tam-.6e.JLac.ionabne.VL.te.,
;:,~.~

. 1,",:
no' sénti

, ..~...,.~

',-

do de que preferem sempre mais riqueza a menos

riqueza e são indiferentes à forma pela qual

se dá o ingresso, seja em dividendos ou em

ganhos de capital.

"/ 3 - Há peJt6úta centeza da parte dos investidores

no tocante aos dividendos e preços futuros,

1'+ Francis, Investrrents,pp.239 e seguintes.
15 Miller e M:x1igliani,Dividend,p, 412.

/
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sendo possível uma única taxa de desconto apr~
priada para todos os papéis e em todos os pe-
ríodos de tempo (r = k= k para todo t) •I

Partindo, então, do exame dos efeitos de diferentes
p'óiíticas de dividendos sobre o preço corrente das açoes
== numa economia que os próprios autores chamam de ~deal--

pfê§§~ªuem nas virias seç6es do seu trabalho analisando
é qUe. 0-6 ~nve.!didol!.u I!.eaime.nte. c.apilaUzam quando avaU~ aç.õu,

ãiséutem as relaç6es entre plte.ç.o, .taxa de. c.Il.uc..úne.nto dos R..Uc.JtO.6

é ~xâ. de c.Il.é.6 0Úne.nto dO-6~v~de.nd0.6 pOI!.aç.ã.o par a, finalmen te,
aBanddnal!. o pIl.U.6UpO.6to da c.eIl.te.za e. exam~nal!. c.eIl.ta.õ impell.ó~ç.õu de.

"fflêJléá.do.

Ao conceber um modelo mais geral que o modelo de
àiviãêndos admitindo a possibilidade de financiamento
.ê!Xt:érilo -' .- MM fazem por concluir que a política de divi- .
ééh~b~ não afeta o valor das aç6es (sob as condiç6es sim~
r>11f'iéadoras), mesmo porque O" fator dividendos desapa~ece
éâ éçpiã.ção.

Vejamos:

Mode.R..ode ~v~de.nd0.6: valor de uma açao para vâ r í os
p-e:i:lodos:

V =o + + ••• + (2a)

Valor para um período:

V =o
\ "

/'
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generalizando,

v . =t (2e)

e expandindo para todas as açoes, nt:

= nt (dt + vt+l)
1 + kt = (2f)

Considerando-se, agora, que a empresa faz uma

enú.f.,.óão de. aç.õe..ó (lInt = nt+l - nt), seu valor, para refletir

essa variaçio, passa a ser:

Dt + Vt+1 - lInt Vt+l
1 +,k (2g)

já que o valor dessas novas açoes é de:

= nt+l vt+l - ntvt+l (2h)

=

Admitida, pois, a possibilidade de novos aportes

de capital externo, estes serão levantados em montantes o

necessário para financiar a parcela. dos investimentos nao

coberta pelos lucros retidos .

..'- .Então:

(2i) .

~precisamente ao substituir esta última equaçao

/
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na equaçao (2g), que MM demonstram ser o valor da empresa

independente da sua política de dividendos:

Vt =
Dt + Vt+l lmt +vt+l

1 + kt

=
Dt + Vt+l (It - Et + Dt)

I +kt

·(2g)

(2j)

donde,

\ .

~ prudente reforçar, neste momento, que as evidên-

cias empíricas em relação aos efeitos de medidas a respei-

to de dividendos sobre os preços das ações são de natureza·

divergente. Alguns estudos parecem apoiar o argumento de

que os dividendos afetam o valor e, portanto, não devem

ser tratados como resíduo. Outros, par-ecem sustentar a..
conclusão oposta e, por conseguinte, reputam os dividendos

como uma decisão ativa.

Muitas das razões pelas quais as evidências mos-

tram-se inconcludentes residem nas dificuldades técnicas'

de conduzir testes que consigam isolar as variáveis rele-

vantes de outros tantos fatores que afetamo preço das

açoes.

Até que ponto a "irracionalidade" invade o proces-

so real de avaliação ou mesmo em que extensão argumentos

como redução da incerteza, necessidade de renda corrente,

posição em face do imposto de renda etc., justificariam
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"dividendos menores dos que 9s recomendados pela situação

dé iiquidéz dá empresa, acesso a fontes externas de capital,

~i"iqáç'ões'Gontrátuais, legais, estatutárias, enfim, como

ê§§a§ qués't.oéscruciais são tratadas na prática, é algo

(jüé n~ó nós p'rép'omósresolver.

Pré'feriínosadmitir que, sob condições de conheci-

fuénf0 ifupérféi"to,especialmente em circunstâncias de merca

ªé§ impéfféitós, à dedicação à doutrina da relevância dos

tlivl€téilÊiesparece mais condizente com o ambiente real.

GênélüÍfues ~ué acaba sendo impossível estabelecer-se uma

lêmã€tã éé pê§1~~b definitiva. Afortunadamente, isso tam-

~~fu ~ €ié§ftêeé§§~~ibpara o nosso plano de estudo .

.tªtºf~~L.que Afetam a Decisão de Dividendos

Ós fuêaélbs de avaliação de açoesi conforme vistos,

nem ãé lehgé equacionam a problemática da política de

~:H.vié.énà0s~ s'ehab justo acrescentar-5e-Ihes a discussão

4nteleétúâl '€lúese travou em torno de outro elenco de

árgúfr{entbs, Clês·ta.feita subjetivos e suplementares aos

- -::P'árâ 'S'iü:ftentaro modelo do PlU.6(VLO-l1a-mao, de Gordón,
.: -:

!lã qUe %e :fã:z&r a -seguinte indagação:

- Tp·dIL :que. -0.6 .i..I1Ve..6ÜdOILe..6 de..6e.jam necebe»: d.<..v.i..de.l1do.6?'

. 'Como ::S-e'sabe, a maioria dos investidores esperam

-õhter -duaa :formas de retorno nas suas decisões de compra

de ações:

.11 -- \Gdi1ho.6 de. c.apaa..t, que sao os resultados da

'vêhda das açoes, a um preço superior ao de

/
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compra, decorrido um intervalo de tempo;

2 - Vivide.nd0-6, na forma de·pagamentos periódicos

em dinheiro e que exprimem a própria recupera-

ção dos recursos aplicados ao investimento.

Há uma série de fatores que podem ser aventados

para explicar uma eventual expectativa dos investidores

por estes últimos, e nao pela valorização. Eis as princi-

pais:

I - Redução da incertezaj

2 - Conteúdo informacionalj

3 Necessidade de renda correntej e

4 - Custos de transação.

Inversamente, poder-se-ia sustentar a preferência

pelos ganhos de capital, decorrentes da conservação das

açoes, pelos seguintes motivos:

. I - Economias de imposto de rendaj

2 - A empresa evita custos de lançamento; e

30 valor corrente das ações não é diluído.

Vejanos o conteúdo de cada um desses fatores.

Por ne.du.ç.ão da ineeJtte.za entende-se que os Lnve st í.dq

res preferem assistir a um incremento do seu fluxo de

caixa atual, ao invés de bancar os riscos e dúvidas ineren

tes às prom~ssas de ganhos de capital futuros.

A razão do conteiido in60h.mauona1.. está associada a

idéia de que a declaração de dividendos traz consigo evi-

dência de liquidez, lucratividade atual e até expectativas

de lucratividade futura para a empresa. Não fosse esse o

/
/
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caso, a gerência financeira estaria receosa de reduzir o

caixa gerado pelas operações.

A neeess-alade de Jtenda conserd». é defensável, por seu

turno, como uma forma de auferir retorno do investimento,

utilizáveis para cobrir as despesas correntes do acionis-

ta.

Não fosse o recebimento de dividendos regulares, o

investidor poderia ver-se na contingência de liquidar par-

te de suas ações, arcando com despesas de corretagem, e

até eventuais perdas de capital .-- decorrentes de uma

venda apressada -- poderiam ocorrer.

Aqui, é preciso lembrar o que ficou conhecipo como

a teotU..a da c1iente1.a.· Segundo se afirma, o próprio jogo de

interesses daria conta de prover dividendos ou~ganhds de

capital, bastando que o investidor buscasse comprar açoes

de empresas tipicamente da primeira ou da sequnda catego-

ria.

Ocorre que o diferencial de taxação, isto é, o IR
penalizando mais os dividendos do que os ganhos de capitaL

traz à baila um dos mais fortes argumentos em prol destes

últimos. são MM os próprios a reconhecer este viés do
mercado: ..the ta« cü66eJtenuaZin 6avoJt 06 c.apilaZ glÚnó Ls undouxecU.y

.the ma.jo»: /':'y/.:,:temmc. hnpeJt6ewol'!. ..tI'!.the maJtket16•

Contudo, precipitam-se os autores a invocar a mes-

ma ·teotU..a da c1ien:te1.a, para, como economistas, sustentarem

a magnificência do mecanismo de o6enlo. í? pILOc.uJta, como

16 "' ... '~.vi;:,.:óJ.: I' , D' i.d d 432.. __.. )~.'l:±:l:çre ,L"kA.Ü..glarll, lVl en , p. .
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responsável pela equalização dos preços de mercado das

ações, qualquer que seja a sua categoria. E o imposto de

renda ainda não seria importante por uma segunda razão:

muitos investidores estariam sujeitos à mesma alíquota,

independente de perceberem rendimentos de uma ou de outra

forma.

Por fim, há que se considerar que distribuições

generosas de dividendos poderão, por·um lado, colocar a

empresa na necessidade de fazer chamadas de capital,-incoE

rendo em CJL6:t0.6 la.nç.ame.nto. De outro lado, haverá inconve-

nientes para os atuais acionistas, se o preço de mercado··

das ações sofrer efeito depressivo em função da nova quan-

tidade emitida.

À luz do exposto, ve-se que o grande contras.te

entre o que se acabou de apresentar e os modelos teóricos,

é que estes últimos foram concebidos num arcabpuço purista,

enquanto que aqueles afetam a política de dividendos na

área dos assim chamados intangíveis das decisões financei-

raso

Afinal, nao se sabe se inobstante ou por isso mes-
..•mo e que poucos assuntos tenham recebido tanta

atenção na literatura financeira quando à relevância ou

irrelevância dos dividendos para os acionistas.

,,/.,

/
. /', Análise Primeira dos Efeitos da Inflação

A esta altura, acabamos de revisar o estado da

teoria e dispomos de bases para nossa análise da política

de di~idendos como poderia ser concebida para situações

/
/"
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de instabilidade monetária. Neste aspecto serao destaca-

dos não somente aqueles casos de inflação mais ou menos

permanente, corno também aquélas circunstâncias em que,

corno conseqüências de políticas adotadas pelas autoridades

monetárias, as disponibilidades de fundos de empréstimos
...a empresa possam sofrer severo constrangimento.

Recordando que os modelos de ação econômica centra

dos no racionamento de crédito têm estado presentes a

essas conjunturas, é relevante destacar a seqüência de

eventos que constituem os próprios 'canais por onde f-Luem

tais políticas. são os seguintes:17

a) contração na posição de reservas do sistema

bancário;

b) elevação nos custos e redução na disponib~lida-

de do crédito bancário;

c) elevação nos custos e redução na di~ponibilida-

de de crédito em geral;

d) redução no nível de gastos em bens e serviços

financiados i e
e) redução na demanda agregada por bens e serviços.

Em síntese, a atuação dos governos declarados mone

taristas consiste em desencorajar o consumo e o investimen

to privado, via restrição da quantidade de moeda e do volu

me de crédi~o que os tomadores estariam dispostos a obter.

Com isto, espera-se introduzir mecanismos compatíveis com

o fim de gerar maior estabilidade nos preços internos.

17 A respeito,ver RichardT. Selden,'''~netar:yRestraintand Invest
rrerrtCredit",in: ConsUIJ:ErSpendingand Monetary Policy. Boston.Mass
FRB of Boston, 1971.

/'



32

Ora, sao aparentes os efeitos que daí resultam

para os mercados financeiro e de capitais e, em particular,

para as diretrizes de financiamento e investimento das em-

presas '..

No que concerne a estas últimas, ~elernbremos que

a consecução do objetivo empresarial pressupõe investimen-

tos em ativos fixos e em capital de giro, que estes são

-..determinados pelo montante de capitais totais disponíveis,

os quais se compõem dos recursos internos, pelos novos

aportes de capital próprio e pelo nível de endividamento

permitido.

Voltemo-nos agora aos fatores específicos que po-.deriam influenciar o modo como urna empresa viria a fixar

sua política de dividendos.

Alguns dos principais seriam:

1 oportunidades internas de investimento.

2 - maior ou menor acesso a fontes externas de ca-

pital.
3 - necessidades presentes e futuras de capital de

giro.
4 - capacidade de geraçao de lucros·e fluxo de cai

xa.
5 - lucros passados e perspectivas de rentabilida-

de.
6 - obrigações legais, estatutárias e contratuais.

7 -situação do controle acionário.

Todos esses fatores são usualmente tratados na

literatura financeira e seus efeitos têm sido descritos

/

': ".c..
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.com maior ou menor ~nfase relatival~

o caso a ilustrar prende-se a um fenômeno bastante
interessante que costuma ocorrer em situações inflacioná-
rios. e ponto pacIfico que existe uma escassez generaliza
da de capital de giro nessas épocas, como também é sabido
que as poucas empresas que dispõem de saldos pr6prios apli
cados em ativos monetários, sujeitam-se a perdas reais de
poder aquisitivo.

A vulnerabilidade à inflação é algo que está dire-
tamente relacionado à situação monetária líquida da empre-
sa (diferença entre ativos monetários e passivos monetá-
rios), podendo determinar perdas ou ganhos, na razão do
grau de exposição, multiplicado pela taxa de inflação
havida no período 1:

Vejamos, a seguir, como essa quadro interage com
alguns dos fatores antes mencionados e num contexto de
restrição à oferta de fundos externos.

Os pr6ximos t6picos deste capítulo tratarão de
demonstrar como apo'lítica de dividendos se insere no bojo
de tr~s situações hipotéticas de difIcil solução: a) tra-
tamento dos dividendos como elemento residual, quando
existem oportunidades de investimento e limitações à capa-
cidade de financiamento; b) crescimento da necessidade

1 B Ver, J.X>rexemplo,J. Fred 'Westone Eugene F. Brigham,
Finance (Hindsdale,Ill.:·Holt, Rinehartand Wiston, Inc.
789-792.
~9 Isto é, se AM > PM, exposiçãonegativaque produzperdas; ~e AM <
PM, expos.í.çáoposí,tiva que produz ganhos e, se AM = PM, situaçao neu
tra, em que empresaestá imune à inflação.

Managerial
1978), W.

/
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\!:

de financiamento a partir do crescimento nominal das ven-

das; e c) crescimento da necessidade de financiamento

pela abordagem do ciclo econ6mico x ciclo financeiro.

Uma Nota sobre à Interdependência das Decisões Financeiras

Iremos examinar um aspecto da decisão de dividen-

dos, agora relacionando-os à idéia de variável residual a

longo prazo, ou melhor, verifiquemos como a interdepen-

dencia entre as decisões financeiras conduz a um sério

impasse, quando coexistem oportunidades lucrativas de

ihvestimento e limitações a capacidade de financiamento

€la empresa.

Em passagem anterior sobre os objetivos da adminis

tração financeira - e dos acionistas tanto quanto - dei-

xóu-se ver que as diretrizes de investimento, financiamento

é dividendos sao inter-relacionadas. Como se sabe, os

fundos pagos aos dividendos tornam~se indisponíveis do

~hgulo das aplicações na expansão dos ativos e estas tor-

ham-se inviáveis, se não houver adições de fora e/ou reten

ções internas suficientes.

Admita-se, inicialmente, que determinada empresa
.; .

â~sponha de oportunidades atrativas para realizar novos

investimentos (definidas em termos de valo!:,presente ,líqui

-ao positivo) e exigindo um comprometimento financeiro da

ordem de 100 unidades monetárias. li vista dos riscos

:rnerentes à natureza do negócio, acrescente-se que um grau

:Cieendividamento de 30% foi considerado como apropriado.

~u~nto aos dividendos, historicamente têm sido na razão

~e 60% dos lucros e estes somaram 120 no encerramento do
/'
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.filtimo ~xercIcio2~

Se isto corresponde à realidade de tal, empresa,

também é válido afirmar que sua administração opera com

três variáveis polIticas: montante dos novos investimentos,

grau de endivid~me~to e Indice payout de dividendos.

Agora, se o administrador financeiro tiver que

encarar todas as três como decisões ativas, i.e., fazer

" cumprir as metas fixadas individualmente, por certo deverá

p~over recursos adicionais num total de 52, sendo 23 em

capital de empréstimo e 29 de capitalização própria. Uma

vez feito isso, a empresa estará apta a assumir projetos

no valor de 100, pagar dividendos de 72 e ainda finalizar

com sua alavancagem no nIvel desejado de 30%.

Esta opçao, (coluna 1), bem como três outras deci-

soes alternativas, estão delineadas na Tábela 2.2 na folha

seguinte.

Enquanto for possIvel acrescer aos recursos inter-

.nos os fundos novos de acionistas e de terceiros, como

demonstra a coluna I, a empresa estará cumprindo com o con

junto das suas variáveis polIticai e aos nIveis almejados.

Ao admitir, " entretanto, que a emissão e colocação
de ações novas possa não ser um expediente viável, o adminis-

trador ver-se-á na contingência de assumir ~ caráter iesi-

dual '~e pelo menos uma das três variáveis. Alternativamen

te, .poderá:

20 Este exemplo foi adaptadode Ezra Solorrone John J. Pringle, An
Introductionto FinanciaIManagernent(SantaMonica, California:
GoodyearPublishing.Inc., 1977) p. 569.

/
/
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Tabela 2.2.--Interdependência das Decisões Financeiras

POLíTICAS ALTERNATIVAS
COM FINAN
CIAMENTO
EXTERNO

(1)
Nenhuma
é Resi-
dual

SEM FINANCIAMENTO POR
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

(2) (3) (4)
Investi- CT/CP é Dividen
tirrentoé Resi- do é Re
Residual dual sidual-

A-ANTES DO FINANCIAMENTO
EXTERNO
Capital de Terceiros
(CT) 300
Capital Próprio (CP) 1000
CT/CP 0,30

300
1000

0,30

300 "
1000

O,~O

300
1000

0,30

Oportunidades de Investi-
mento (VPL>O) 100
Lucros 120
.índice Payout (div/luc.líq.) 0,60
Dividendos 72
Lucros Retidos 48
Financiamento Externo
(empr. + subscrição)
Capital de Terceiros 23
Capital Próprio 29

62
120

0,60
72
48

14
O

100~ 100
120120

0,60
~.72

48

0,36
43
77

52
O

23
O

B-AP6s FINANCIAMENTO EX-
TERNO
Capital de Terceiros
Capital Próprio

CT/CP (ótimo = 0,30)

323 314
1077 1048

0,30 0,30

352 323
1048 1077

0,34 0,30
/

"

/.'
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á} ábandonar algumas oportunidades de investimento

(óón fo rrne coluna 2);

fi) déixar elevar-se o nível de endividamento (con-

f§rme coluna 3); ou

ê) pé:tmitir um corte nos dividendos, de 60% para

36% do lucro e, assim, alcançar as metas de

investimento e de alavancagem (conforme coluna
<,

4) •

À. vist.a desse quadro, algumas considerações deve-
-

fãé §êf ahotadas à parte. Primeiro, observe-se que o

rêêâf§õ ã chãmada de capital, seja na forma de um estrata-

géfuá ~ará reembolsar a empresa pelo pagamento efetuado aos

ãéléhlstãs, séja para suplementar'os fundos internos, e de
" .

,l:.êi:'êêii:"0S na 'tomada de decisões de investimento, esbarra

fiüffia s~r4:eÊle inconvenientes. Dentre os já vistos, temos

ce:s êús-tõsde lançamento, a situação dos acionistas perante

ce iiripôs'tó áe renda e, eventualmente, diluição do controle

fê ~6s -lüêi'os (ve r P> 28' ). Entre os a acrescentar, meric í.o

'rré-=-%{ei:t s:rtú'ação do mercado no que se refere ã oportunida-

'venda de ações, o diferencial de custo entre

"ê%;ta :fohte., OS lucros retidos e demais formas e até mesmo

ê8. í:'à'Sê <:gEú':a-1 dos negócios da empresa.

%"'egürido,há que se convir que desperdiçar chances

<ae reãl:Füü'- =investimentos lucrativos não constitui uma

;boa :opç:ão. -1!: ,'através de inversões sucessivas que a empre-

:SCa 7iinple'mentasua estratégia comercial e cuja execuçao

CCôrúif·tTtüi:-s-tia.p.rôp r í.a razão de ser. Não menos importante,

éà,lr-ehúnci:a, ;,a'boas oportunidades pode representar um custo
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excessivamente alto do ponto de vista de um contexto con-

60rrenciâl e em constante evoluçãQ.

Quanto ã estrutura de capital, assunto de natureza
n~o menos confusa e conflitante do que a decisão de divi-
dendos, pode-se aceitar; em princípio, q~e existe uma
proporção entre capital de terceiros e capital próprio que
sé possa chamar de ótima para cada empresa ou setor. Na
prâtica pode ser difícil de encontrá~la e operar alguns
póntos percentuais acima ou abaixo talvez não faça dífereg
ça. Admitir, entretanto, que toda empresa apresenta- uma
êapacidade de endividamento limitada, parece nao ser uma
~ipótese demasiado contrária ã rea1idaden•

Em vista disso tudo, e levados "ã conctusão de que
à empresa não pode manipular ativamente todas as três

variáveis sem que esteja em condições de pagar dividen-
âõs e vender novas ações para recompor os. fundps liberados
~. a interdependência das decisões financeiras exige con-
~~~sões a respeito de pelo menos uma delas •.

Ao ponderar que os recursos internos podem repre-
sentar a maior fonte de financiamento e a de mais fácil

'21 -A discussão teórica fundarrentalque preside tanto a questao da es
-fruturade capital como da decisão de dividendos, está vinculada à in
=fluênciade uma e de outra sobre o valor da e.npresa. A presunção de
:queexiste algum grau de influência, leva ao raciocínio de que também
'€risteum nível ronsiderado ótimo para tais decisões. No caso especí
:'"ficoda alavancagem, o fator de+ermí.narrte seria o risco financeiro e
'o dnduzírrento a custos mais elevados, sempre que o seu nível u1trapas
:=Seas proporçôes aceitáveis. O posicionamento contrário a essa cren=
:çae que mais se notabilizou pela sua veemência, está contado nos es-

o critos de Merton Miller e Franco M:xlig1iani,especialIrente:"'lheCost
'of capital, Corporation Finance and the 'lheoryof Investment". Arreri-
.:cân Eronomic Review 48 (June 1958): 261-97 e "Dividend Policy, GrOHth
~andthe Valuation of Shares". Journa1 of Business 34 (Oct. 1961): 411-
-33.

/



39

acesso, a lógica ,indica que a opçao, em termos de política

a longo prazo, é o tratamento dos dividendos como elemento

residual.

Para Solomon e Pringle, uma conciliaç~o viãvel

seria tratar os dividendos como um resíduo a longo prazo,

mas também ev.ita.rvariações indesejãveis de curto prazo
no índice de d í.st.rí.bu í.çào de lucros: "th« .tol1g :taJtge;t -Ú:> s tared

In peJLcen:tage :te.JuM, tha;t Ls , cüvidel1CÍ6 :to be pai.d M P0cen:tage Oó

e.aJtMl1g-6. The -6holL:t-JLUI1vMiabUUy :tha;t we wL6h :to avo.cd -ú:>

vAAiabUUy il1 the doilM payou:t. Hence, OM objecüve -6hou.td be. :to

se: :the doilM payou:t -60 M :to avefLage oui: :to :the :tMge;t peJLcel1:tage

OVeJLthe p.taMl1g hOJr.izol111 ~

Enfim, para aqueles autores, a melhor política

seria ade um dividendo que n~o fosse diminuído em termos

,absolutos;,em outras palavras, um resíduo a longo prazo,

ge~ido a curto praz02~

,.
Um Exemplo Simplificado de como a Inflaç~o Afeta a· Neces-

sidade de Financiamento da Empresa

Admita-se que uma variaç~o positiva das vendas

(~TR > O) provoca uma variaç~o proporcional e positiva em

certos ativos e passivas correntes de uma empresa hipotéti

ca. O modelo que se segue, denominado "método da porcenta

gem sobre vendas", demonstra com clareza como o crescimen-

to mãximo das vendas (que poderá ser nulo em termos reais)

22

23

Solorrone Pringle,An Intrcx1uction,p. 576.
Ibid.,p. 578.
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depende fundamentalmente da margem de lucro, do índice de
retenção/distribuição e da capacidade de financiamento
externo adiciona12\

Considere-se:

NFE = A
TR (bTR) - B

TR

onde:

NFE = necessidade de financiamento externo (empré~
timos a longo prazo e/ou novas integraliza~
ções de capital).

A
TR = ativos que aumentam espontaneamente com o

total das receitas de vendas, expresso em
porcentagem.

B'
TR = passivos que aumentam espontaneamente com

o total das receitas de vendas, expresso em
porcentagem.

bTR = variação esperada no total das receitas' de
vendas.

m = margem de lucro sobre vendas.

TR2 = total das receitas de vendas projetadas para
o período.

b = índice de retenção de lucros.

'Aceitando que a experiência valide as razoes de

24.Adaptado de Weston e Brigham Managerial,pp.95 e seguintes.Ainda
que se trate de um modelo estático, a sua aplicabilidadea períodos
curtos é consideradaboa. A premissa básica é de que o capital opera-
cional líquido aumenta quando as vendas aumentam e que a relaçao entre
ambos permanece relativanente estável ao longo do tempo, se a errpresa
não nodificar sua linha de atividade.Este ponto será retomado poste-
rionrente.
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Cr$ 0,49 de crescimento para os ativos e de Cr$ 0,15 para

GS passivos, a cada Cr$ 1,00 de acréscimo nas vendas,

té~;se que a diferença entre aqueles dois itens, de

ér$ 0;34, deverá ser financiada de alguma forma, seja a

partir dê fontes internas e/ou externas de fundos.

Com base no modelo apresentado, ao tornar corno

viêvéi a expansão do faturamento em 40%, digamos de

Cr$ SOO para Cr$ 700 mil, espera-se também que esse incre-
<,

ffiêfttõ determinará a absorção de Cr$ 68.000 (= 0,34 de

~r$ ~Oó mil), necessários para conduzir tal volume de

êpéra~ões.

Em vista de,haver geraçao interna de lucros esper~

tlã em 5%; após imposto, (0,05 x Cr$ 700.000 = Cr$ 35.000),

ê fia hipótese de um percentual de distribuição em 50%,

(btS X tr$ 35.000 = Cr$ 17.500) I conclui-se que o montante

Gé l:üfitlõs requeridos externamente deverá ser da ordem de

Cr$ ~b~SOO, após considerada a parcela de retenção de .

Cr$ 1.7.•500 (Cr$ 68.000 - Cr$ 17.50'0 = Cr$ 50.500).

NFE = 0,49 (200.000) - 0,15(200.000)- 0,04(700.000)0,5

= 0,34(200.000)'- 0,025(700.000)

= Cr$ 50.500.

i(}ra,mantidos constantes os demais parâmetros da

'êquãçab" é fácil imaginar que qualquer outra previsão do

vãlor de vendas repercutiria imediatamente sobre a parcela

ile ê:a:pl-taisa ser obtida no mercado. A análise de sensibi

l1dade pode ser Gtil para urna melhor avaliação do relacio-
lBame:rttoê'ntreessas duas variáveis.

/
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Utilizando a expressa0 original, podemos então

té'difiiii.:..la para uma forma mais conyeniente à análise.

- A BS'éjá g á tãxa de crescimento das vendas e (~- TR"") = I

é v01umé de capital operacional requerido para'sustentá-la,ª p&ssÍ:véi obter a seguinte expressão equivalente 25:

I - ~(l + g)bg

À partir daí, podemos agora investigar a influência

àã ifiÍiâç~ó ém termos da porcentag~m do crescimento das

vênãás que deverá ser financiada externamente. Melhor

étiêhdb. a ilustração seguinte presta-se a demonstr~r

êêfuó a ihflação afeta a decisão de financiamento da.empre-

§âê~ por ebnseguinte, pressiona a manipulação do capital

(lé giró próprio contra outros interesses na dedisão ae

Ü{~Ü"lzaçao do lucro líquido.

.',
Supondo-se que a nesmaempresa do caso anterior

fiM s'orrrêhtê esperasse um incremento de 10% em suas recei-

táSí i:ômo "tambémhouvesse admitido uma taxa de inflação de

.!t'% ~Í?a:rao período, o desejo de apresentar uma expansao

:põ'SI'tl\ra conduziria à seguinte situação:

0,34 0,05 (1,10) (0,50)
- 0,10

- 0,34 ,~ 0,28 = 0,06 = 6%

_.-25 ':A-transformação consiste simplesrrente emsubsti~uir 6TRpor_9 TI). I

·T~por {~ + 9 TI).) e reaqreçar os tenros emfunçao da obtençao de
~,:fiedi~a :telativa (~l)' que permí.t.aapreciar o grau de senaí.bí.Lí.da

~ 'da -neoesaí.dadede financiarrento externo, a níveis diferentes de '.a-
<Cre'ScínD :00 'valor das vendas.
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com inflação (g = 1,10 x 1,15 = 1,27 = 27%)

NFE 0,34 0,05 (1,27) (0',50)gTRl
= - 0,27

= 0,34' 0,12 = 0,22 = .22%

Vê-se, pois, que a presença de uma inflação de 15%

faz com que a empresa venha a necessitar de 22% do acrésc!

mo no valor das vendas em recursos para financiar seu gir~

" quando, em bases reais, o mesmo nível de desempenho não

exigiria mais do que 6%.

Tabela 2.3--rnflação e Necessidade de Financiamento:. Externo

o g
(TRl = 500.000) NFE NFIp/gTR1gTR1

Cr$ 50.000 Cr$ 3.000 .- 6%
Cr$ 135.000 Cr$ 29.700 22%
Cr$ 160.000 Cr$ 38.525 24%
Cr$ 190.000 Cr$ 47.350 25%
Cr$ 270.000 Cr$ 72.550 27%

10%
15% 27%
20% 32%
25% 38%
40% 54%

Finalmente, do exame da Tabela 2.3, verifica-se

que a obtenção de uma taxa de crescimento real para as

vendas, quando em face de taxas inflacionãrias crescentes,

exigirã aportes também crescentes de fundos para operã-las.

Sob as hipóteses do modelo, em que os parâmetros r, m e b

se supoe constantes, os requerimentos externos (de tercei-

ros' e/ou aumentos de capital social) tornam-se fatores de

importância essencial no suporte aos acréscimos do fatura-

mento em valores inflacionados.
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Capacidade de Geração de Lucros e Fluxo de Caixa

Como visto nos dois itens anteriores, a interde-

pendência das decisões financeiras,. por um lado, e a exi-

gência crescente de fundos para que o ritmo de crescimento

da empresa permaneça invariável, de outro, tenderam a

demonstrar que os efeitos inflacionários introduzem um

importante viés nos modelos convencionais de análise.

Para que os objetivos dos proprietários e da admi-

nistração possam ser alcançados, a decisão de pagar

dividendos depende ainda de preencher uma outra condição

básica: capacidade de geração de lucros (sentido econômico)

e fluxo de caixa (sentido financeiro) ..

Quando se consideram outros fatores inalterados,

quanto mais rentável for a empresa, maior será o volume

de fundos disponíveis para distribuição.

Esta seria a meta desejável, se a qualquer momento

a capacidade de pagamento de dividendos nao dependesse da

posição de caixa, nem fosse a estratégia de liquidez

um constrangimento à estratégia de rentabilidade.

Faz-se necessário, neste momento, lembrar a disti~

çao entre ciclo econômico e ciclo financeiro. Ociclo

econômico caracteriza-se pelo prazo decorrido entre as

entrada~ de matérias-primas (compras) e as saídas de pro-

dutos.acabados (vendas), enquanto o ciclo financeiro ca-

racteriza-se pelo prazo decorrido entre as saídas de caixa

(pagamentos a fornec~dores) e as entradas de caixa (receb!, .

.r
/
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mentos de clientes) 26. Como esses ciclos freqüentemente
se apresentam defasados, uma express~o geral deequival~n-
cia pode ser a seguinte: ciclo financeiro = ciclo econô-
mico + prazo médio de cObrança,- prazo médio de pagamento,
onde ciclo econômico também subentende prazo médio de
rotaç~o de estoques.

A observação seguinte é de que as operaçoes
, correntes da empresa, quando as saIdas de caix~ ocorrem

antes das entradas de caixa, criam uma necessidade de
aplicação permanente de fundos,sensIve~ i natureza e
ao nIvel de atividades do negócio.

No modelo apresentado no tópico anterior, foi
admitido que uma variação positiva das vendas provoca uma
variaç~o proporcional e positiva em certos ativos e
passivos ,correntes. Referimo-nos i diferença en-
t.re esses 'ativos e passivos que resultam espontameamente
das operações como capital operacional lIquido.

Com efeito, para sustentar as vendas, a empresa
necessi ta manter estoques e. saldos de caixa. Mas as ven-
das também geram caixa, contas a receber, contas a pagar

-e diversos outros itens da despesa devidas e ainda nao pa-
gas. Se a empresa n~o alterar sua polItica de administra-
ção de estoques, contas a receber e cont~s a pagar e per-
manecer, mais ou menos dentro da mesma linha de atividade

26 O enfoqueque privilegiao comportaIrentodo ciclo financeiro,tan
to quanto sua imfortânciaem face de um regime inflacionárioe/ou re-
cessivo,constituiparte importantedo trabalhodesenvolvimentopor
Michel Fleurietet alii, A DinâmicaFinanceiradas Empresas Brasilei-
ras (BeloHorizonte,Ediçoes FundaçaoIbm Cabral, 1978).
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(i.e., com o seu ciclo financeiro mantido constante), a

relaçio entre seu capital operacional lIquido e as suas

vendas deverá permanecer relativamente estável.

Por fim, o capital operacional lIquido, quando

positivo, reflete urna aplicação permanente de fundos que,

normalmente, deverá ser financiada com fundos também

permanentes (capital próprio e empréstimos a longo prazo) .

Duas situações hipotéticas serio examinaàas a

seguir: aumento na taxa de crescimento nominal das vendas

(digamos, por efeito da inflaçio) e um ~aso contrário,

em que há urna reduçio substancial das vendas, por conse-

qüência de recessio econômica. O interesse é destacar o

impacto sobre a liquidez e o correspondente constrangimen-

to à·polltica de utilizaçio dos lucros.

Consideremos uma empresa cujas vendas deverio

dobrar a cada ano, durante o perIodo 1983/1987. Admitamos

que no primeiro ano, 1983, as·vendas sejam de Cr$ 1.OqO.OOO,
e que a empresa inicie com a destinação de Cr$ 250.000, em

fundos próprios, para o financiamento do capital operacio-

nal 'lIquido. Se este quociente de 25%, tanto quanto a

expectativa de autofinanciamento em 10% das vendas forem

considerados invariáveis, a situaçio deliquidez apresen-

taria a evoluçio indicada na tabela aon~tante da página

seguinte27
•

27 O enfogue aqui sugeridobaseia-sena obra de Fleuriet,A Dinâmica
p, 48. '

/'
."
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Tabela 2.4.--Evolução da Situação de Liquidez
(em Cr$ mil)

ITENS 1983 1984· 1985 1986 1987

Vendas 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000
Capital Operacional
Líquido (25% das
vendas) 250 500 1.000 2.000 4.000-Autofinanciamento
(10% das vendas) 100 200 400 800 1.600
Saldo de Recursos
para o Giro 250 450 850 1.650 3.250
Saldo a Financiar O (50) (150) (350) (750)

Taxa de crescimento das vendas = 100%a.a.

A Tabela 2.4. mostra que o aumento das vendas, em
1984, p. ex., requer Cr$ 500.000 em capital operacional
líquido, enquanto que o montante de financiamento permanen
te disponível será de Cr$ 450.000, indicando que a empresa
necessitará recorrer a empréstimos de curto prazo no valor
de Cr$ 50.000~~ Nos anos seguintes a situação; torna-se
cada vez mais negativa, obrigando a empresa a endividar-se,
para financiar uma parcela sempr.e crescente Çios aumentos
do capital operacional líquido.

Evidentemente, a evolução da liquidez da empresa
será diferente, caso as vendas cresçam a ta~as menos
elevadas e/ou sejam admitidos valores diferentes para as
relações capital operacional líquido/vendas e autofinancia
mento/vendas.

'" -
/"

A.crise de liquidez também pode ser observada numa

28 Está·sendo supostoque as fontes externasde financiarrentope:rma-
nerrtesão utilizadassorrerrtepara novos investirrentosem tens do ati-
vo pe:rmanente.A única fonte disponívelpara increrrentodo capital o
peracionallíquidosão os lucros retidos. -

./
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situação inversa, ou seja, quando as vendas começam a

cair em perrodos de recessão econSmica.

De modo gerai, uma redução substancial das vendas

aumenta o prazo do ciclo financeiro, a menos que as empre-

sas consigam adaptar rapidamente o ritmo ~e sua produção

aos novos nrveis de vendas~ Recorde-se que a existência

dos três tipos de estoque (matérias-primas, produção em

-, andamento e produtos acabados) têm a "importante função de

permitir a separação das atividades de compra, p roduçâo e

venda da empresa, de modo que possam ser executadas ;2m

velocidades diferentes e em benefrcio de maior eficiência~

Inicialmente, quando as vendas caem, não é difrcil

de concluir que aumenta o prazo médio de'rotação de esto-. .

ques da empresa, i.e., o prazo do seu ciclo econSmico.

E, dependendo de como venham a se comportar o

perrodo médio de recebimento dos clientes e o perrodo

médio de pagamentos a fornecedores, maior ainda poderá

ser o efeito final sobre a extensão do ciclo" financeiro.

Ao mesmo tempo em que aumenta o prazo do ciclo

financeiro, a redução das vendas diminui também o autofi-

nanciamento. Em resumo, a compressão da liquidez poderá

ser dupla: pelo aumento. da necessidade de aplicação perma-

nente e pela redução das fontes de financiamento próprio.

A sarda será recorrer a empréstimos a curto e/ou longo

prazo e/ou aumentos de capital social em dinheiro.

29 Ver Michel Fleuriet et alii, A Dinâmica,p. 51.
.30 Ver SOlorrOne Pringle,An Introduction,p. 199.

/
/
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Finalmente, como se trata de raciocinar em termos

de·fluxos monetários, é preciso acrescentar que, quanto

maior o ciclo financeiro, maior também a exposição negati-

va à inflação -produz perdas e absorve uma parte da liqui-

dez.

Conclusões Preliminares

As conclusões que queremos destacar até o presente,

decorrem do objetivo estabelecido de analisar a opção da

empresa entre reter ou distribuir seus lucros, à luz de aI

gumas restrições que normalmente se colocam aos dirigentes.

Existência de oportunidade internas de investimento, maior

ou menor acesso a fontes externas de capital, necessidades

presentes e futuras de capital de giro e capacidade de gera

ção de lucrós e fluxo de caixa, constituíram as variáveis

selecionadas.

o arcabouço fundamental que orientou a abordagem,

constituiu-se de um quadro a uni sô tempo inflacionário e

sob circunstâncias de racionamento de crédito, por decor-

rência de medidas de política monetária.

Ao longo dos três tópicos desenvolvidos, procurou-

se demonstrar o importante papel desempenhado pelas fontes

externas de financiamento, sejam fundos .próprios, represe~

tados por novos aportes de capital social, sejam fundos

de terceiros, nas modalidades a curto e a longo prazo.

A preocupação com o objetivo dos proprietários e a

\. suposta responsabilidade do administrador financeiro em ,,
evitar decisões sub-ótimas, tenderam a recomendar desde o

/
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tratamento dos dividendos como elemento residual a longo

prazo, gerido a curto prazo, até a retratar situações de

absoluta dependência ao financiamento externo ou problemas

de liquidez·por conseqüência de crescimento acelerado/red~

çao substancial no volume de vendas.

o cerne de toda a problemática aponta para a se-

guinte: o efeito da inflação sobre a capacidade de financia

mento externo poderá comprometer seriamente o modelo de de
cisão de dividendos que se aplicaria a situações de estabi

lidade de preços.

o montante de recursos que a empresa conseguirá

junto a bancos e de seus acionistas é algo que os executi-
•vos não controlam. A alternativa de estribarTse nos lucros

correntes (autofinanciamento), a partir da identificação
. < •

dos dilemas levantados, pode representar um forte atrat.ivo

para não ter que se ,defrontar com as restrições do mercado de
"

capitais ou pelo risco crescente de não alcançar o equilí-

brio financeiro necessário à sobrevivência.

A par de um planejamento e controle financeiros

extremamente rigorosos no que concerne a adaptação às ca-

racterísticas específicas do ambiente econômico em que a

empresa opera, ê pertinente anotar a recomendação de 8010-

mon e Pringle: "quando se torna recomendável uma mudança

de política, a administração não deve fugir à tarefa. Re-

duções de dividendos são dolorosas, mas, caso seja voltada

aoi melhores interesses dos acionistas, deverá ser efetua-
da 11 31.

31 An Introductio~,p. 578.

/
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CAPíTULO III'

DIVIDENDOS NO BRASIL

No Brasil, a decisão de dividendos, conforme prat!,

cada pelas empresas, difere consideravelmente do enfoque

financeiro básico como foi tratada a questão nas páginas

anteriores.

Teoricamente falando, a decisão de reter ou dis-

tribuir o lucro líquido da empresa cabe. aos aGionisfas,

através de aprovação ou rejeição das propostas apresentadas
"

'pela diretoria em assembléia geral ordinária. Em certo

sentido ainda, os diretores de sociedades anônimas são

procuradores agindo em defesa dos interesses dos proprie-
I.

tários.

Na prática, porém, ao desenvolverem as políticas

de dividendos, os administradores defrontam-se com o probl~

ma de o que for bom para os acionistas em geral poderá não

sê-lo para os dirigentes, empregados da empresa e até mesmo

para alguns proprietários em particular. ~ claro que exis

tem interesses que são comuns entre os administradores e

os acionistas,' mas isto não assegura que uma empresa seja

administrada de forma a satisfazer unicamente aos interes-

ses dos seus proprietários.

~f em parte, por causa de alguns conflitos de in-
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teresses que a determinaçio da taxa de distribuiçio de

lucros nio se processa do modo como seria desejável do

ponto de vista exclusivamente econômico, i.e., de que os

recursQs sejam canalizados para os seus usos mais produti-

vos.

o que Solomon e Pringle denominaram de fricçio

financeira (comissões na negociação de ações pelos invest!

dores, custos de lançamento de novas ações pelas empresas,

tempo e esforço gastos pelos investidores no seu processo

de tomada de decisões), além dos impostos, são compr"icações

adicionais que de fato intervêm no processo alocativo.~ Na

verdade, deveríamos reconhecer que é difícil atribuir às

políticas de.dividendos o papel de desviar reCUrsos das

atividades menos produtivas para as mais produt;Lvas.,
Y',-

Natureza dos Dividendos no Modelo Jurídico'Brasileiro

Dissemos que a decisão de dividendos no Brasil se

dá de maneira diversa do sentido incorporado' pela teoria

financeira. Embora o montante a ser pago como dividendo
"«, "'r•

de uma sociedade anônima é decisão que pertence à assem-

bléia geral dos acionistas, por proposta da diretoria, a

legislação brasileira em vigor (Lei das Sociedades por

Ações, ou Lei n9 6.404, de 15.12.76) veio introduzir

profundas i~ovações no que se refere às demonstrações

financeiras e aos critérios contábeis em geral.

A respeito, pOder-se-ia destacar que a lei atual

32 An Introduction,p. 561.
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éxige o reconhecimento integral, positivo ou negativo,

.dós efeitos da inflação na formação do resultado do ano,

est.abelece n.ormas de"apuração do lucro líquido (dos acio-

fiistas~ e ainda fixa critirios para sua distribuição.

Quanto a este último ponto, i preciso que se diga que a

iéi adotou o regime do manCÚLtoJt.ycüvide.nd6.

A propósito e conforme observa Modesto Carvalhosa:

"Paza i que se entenda bem. esse novo regime de dividendos, é
nééessário reportar-se ao direito norte-americano. Naque-
ié país, a distribuição de dividendo, na maior part~ dos
êásos, i de competência do conselho de administração
(bOMd). Raramente o quantum de distribuição i previsto no
estatuto da companhia. Na prática, os acionistas recebem
€lividendos, quando e como declarado pelo boaxd (cU..6CJt~;t[OnMy.
éUvide.nd61. Nos poucos. casos em que a mat.ê rí.a i prevista
no estatuto (manda;toJty cüvide.ncUl, geralmente exi,stem cl.asse.s

·~é aç6es com dividendos preferenciais". ~

Prosseguindo com a comparaçao ao Mode1. f3w.:,ine..6.6CoJtpo-

JúJ.Uon Ac.:t, o Prof. Carvalhosa complementa: "A Lei n9 6.404,
<lê 1976, adotou o sistema de. man.CÚLtoJtycüvide.n.cU, com algumas
ãdaptações ao nosso modelo jurídico. Assim, o regime
advim de imposição legal, e não da.prática societária. Se
o estatuto não previr um estatuto mínimo, caberá, .sup.Le t.Lr-

'vament.e, o qu.a.ntum estabelecido na própria lei. Adota,
ad.nda , a forma de. mandatoJt!j cüvide.nd.6 .6ubje.c.:t to c.e.Jt:tain. c.oncü:tiol't6,
ébnsubstanciada na existência de condições financeiras
:favoráveis". 34

,: A parte as quest6es de interpretação dos preceitos
./

~egais, convi~ apenas recordar que a proporção ideal entre

33 Ver M:xlestoCarval.hosa e Nl1ton Latorraca,Com=ntáriosà Lei de
=SociedadesAnônimas, (SãoPaulo: Edição Saraiva 1978), 69 Volume, p.
-129.

Ibid,"p.l30.

/'
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as parcelas do lucro a serem destinados aos dividendos ou

,à reinversão dependerá sempre, de um exame aprofundado de

cada caso. Em principio, a empresa deve ter liberdade
de dete.rminar sua política de d.íst r.í.bu í çâo , levando em

conta o fortalecimento da estrutura patrimonial, situação

presente, perspectivas futuras e a própria forma como o

fluxo de lucros seri transferido para os acionistas.

De certa forma, a.lei brasileira é contriria a
".. '."esse entendimento, uma vez que estabeleceu formulas.e

parâmetros para a distribuição de resultados. Contüdo,

uma avaliação mais rigorosa de tais dispositivos so.).Uente

seri esclarecedora, se contrastarmos a natureza do dividen

do mínimo (obrigatório) com a constituição das viri~s

modalidades de reserva.permitidas pela mesma legislação.
< •

'Resta averiguar, afinal, como as determinações legais

viabilizaram, na pritica, "uma sistemitica que, assequra
,

ao acionista minoritirio o respeito a reqras definidas e

eqüitativas, sem imobilizar o empresirio em suas iniciati-

vas". 35

A Questão do Dividendo Obrigatório

Seria oportuno fazer constar que a parte da legis-

lação que rege a matéria dos dividendos esti basicamente

contida nos artigos 201 a.205, Seção 111, do Capítulo XVI

da Lei n9 6.404, de 15.12.76.

Considerando, ademais, que foi concedido o prazo

35 Ver Exposiçãode M'Jtivosn9 196, de 24.6.76,que acompanhao Proj~
to da Lei de S.A. atualmente em vigor. (S.Pau1o:Editora Atlas, 1979),
9a. edição, p. 16.

,/
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de um ano, a contar da data de vigência da lei (15.02.77),
.para as companhias existentes procederem à adaptação, os
novos estatutos passaram mesmo a surtir efeitos práticos
soment~ no exercício iniciado em 1979.

A vista da considerável polêmica~que a idéia da
obrigatoriedade legal de um dividendo mínimo causou nos
meios técnicos e interessados, mais o fato do anteprojeto
tê-la pretendido, na sua.Exposição de Motivos, ao insólito
nível de 50% sobre o lucro líquido anual, são razões sufi-
cientes para examinarmos como, por fim, ficou decidída a
questão.

Pois reza o eaput do artigo 202 que:

"Os acionistastêm direito .de receber cerro
dividendoobrigatório,em cada exercício,a
parcela dos lucrosestabelecidano estatuto,
ou, se este for omisso,netade do lucro

/' líquidodo exercício".

Para uma melhor compreensao do alcance desta
medida, é útil voltarmos ao tempo em que vigia a legislação
anterior. Segundo observa Carvalhosa, "no regime do Decre
to-lei n9 2.627, de 1940, era livre a fixação dos dividen-
dos, podendo ser estabelecidos em qualquer montante pelos
estatutos ou pela assembléia geral". 36

Além disso, continua o autor, "consagrou-se o
entendimento que, havendo lucro, deveria a companhia dis-
tribuí-lo. -o. quantum, porém, dependia do arbítrio da
assembléia geral, desde que fosse omisso o estatuto". 37

36 Cbnentários,p. 127.
Ibid,p. 127.37

/
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Em relação ao que ocorria na prática, Ruiz Alonso

comenta o seguin~e: "(.••) era freqüentíssima a não dis-
tribuição. Os lucros acumulavam-se e eram reinvestidos
visando o fortalecimento da empresa. As diretorias par-
ticipavam desses lucros, sob o forma de porcentagens esta
tutárias, gratificações etc., bastando, para tanto, que os
acionistas tivessem recebido anteriormente um dividendo de
6% (Art. 134). As sociedades estavam sob o regime do
dividendo discricionário, traduzido, de fato, em não
distribuição. Alguns estatutos, como numa mostra de libe-
ralidade, previam um certo dividendo, o qual era semp're
mínimo". 38

.Fazendo um paralelo cornos mesmos dispositivos sob

a legislação atual, Carvalhosa arremata: "A Lei n9 ~.404/7~
na espécie, estabelecu regime de distribuição de dividendos
que altera em substãncia o sistema adotado pelo Dec~eto-lei .
n9 2.627, de 1940. Em primeiro lugar, coristrange a ,compa-
nhia a fixar em seus estatutos um dividendo mínimo, sob
pena de, não o fazendo, prevalecer a regra legal de dis-
tribuição obrigatória do equivalente à metade do lucro
líquido. {...) Por outro lado, transfere pari os órgãos
de administração -- à semelhança do sistema norte-america-
no -- a competência para decidir, em cada exercício, se
esse dividendo obrigatório será ou não distribuídS, em
razao do estado das finanças da companhia". 39

Além desses aspectos, outros ainda merecem escla-

recimento. Seriam os casos do que vem a ser dividerido

obrigatório, qual sua base de cálculo e sob que condições

as companhias estariam dispensadas de observá-lo .
./ ~ entendimento corrente do texto da Lei que divi-

38 Fel1.XRuiz Alonso, "DividendoObrigatórioe Participaçãoda Dire-
toria", in: RevistaBrasileirado ~rcado de capitais,Rio de Janeiro,
.setjdezde 1977, pp. 343-352.
39 CoIrentários,p. 128.
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dendo obrigatório é aquele previsto no estatuto da socieda

de, e que poderá ser superior, igualou inferior a 25% do

lucro. A base de câlculo poderá ser o lucro líquido, o

capita~ social ou ai~da outros critéiios, desd~ que fixa-

dos e regulados com precisão pelo estatuto (§ 19 do Art.

202) •

Porém, considerando a época de constituição da

companhia em relação ã data de vigência da Lei (15.02.77),

a situação dos estatutos e também o prazo oonoed í.dorpa.r a

~daptação (15.02.78), as opç~es oferecidas resumiam-:se no

seguinte:

- companhias existentes te o estatuto já previa
algum dividendo) .

-prevalecerá o respectivo quantum, mas,.. p~ra

poder prever participação dos administradores

(participação estatutária), é necessário que,

esteja também prevista a distribuição de 25%

do lucro líquido a título de dividendos (§ 19

do Art. 152).

companhias existentes (o estatuto era omisso) .

- poderão fixar livremente, desde que dentro do

prazo previsto. Se, no entanto, o fizerem em
, ,;;.

valor inferior a 25% do lucro líquiao, além

de não poderem prever participação da diret~

ria, o~ acionistas dissidentes terão direito

de recesso (§ 49 do Art. 296, combinado com

o § 19 do Art. 152).
~ ~companhias existentes (o estatuto e omisso e nao

foi adaptado no prazo).

/
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- sao obrigadas a fixar um dividendo obrigatório

correspondente a, no mfn.í.mo , 25% do lucro

líquido (§§ 19 e 29 do Art. 202).

Relegando outras considerações -- inclusive opi-

niões eventualmente contrárias -- deve-se concluir que a

Lei 6.404 introduziu um novo regime de distribuição de

dividendos. Embora faculte ao estatuto estabelecer um

.~ dividendo fixo -- superior, igual ou'inferior a 25% do

lucro, ou mesmo como porcentagem do capital -- outras

normas da Lei conduzem as companhias a adotarem o dividen-

do estatutário de 25% do lucro líquido:

- a que estabelece o dividendo legal de metade do

lucro, caso sejam omissas a e"sse respeito i

- a,que subordina a participação estatútária" dos.

administradores à fixação do dividendo mínimo

de 25%' e. I

- a que constrange as sociedades omissas a adota-

rem o dividendo estatutário de 25%, quando dese-

jarem introduzir norma sobre a mat~ria.

Para completar o quadro, temos que, em havendo

lucro líquido a distribuir, a única função 'da assembl~ia

geral será a de declarar a distribuição do dividendo

obrigatório.

Afinal, um Fator de Descapi talização?

, Em face de um dividendo obrigatório, baseado num

valor. estatutário mínimo de 25% sobre o lucro líquido,

surge então a questão. imediata de se verificar se essa

/
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médida constitui, ou nao, em mais uma fonte de absolu-

~à contradição entre a pretensão de renda dos acionistas e

as interesses patrimoniais da companhia. Merece, portanto,

á átenção que dispensaremos a seguir.

Como o regime de apuração do lucro líquido na nova

sistemática é bastante diverso daquele adotado na lei ante

fiór e desde que o dividendo obrigatório está fundado no

lüet6 líquido (pelas razões já expostas), é oportuno

fécórdar o que seja.40

Deve ser notado, pelo que demonstram os diagramas

séguintes, que o lucro líquido do exercício (a) nao:se

êêfifunde com o resultado do exercício e (b) tampouco

êêttesponde ao lucro final base para iricid~ncfa da taxa

éé ã.istribuição. ir

o lucro líquido é, antes, o saldo da conta de

resultados, após deduzidos a provisão para impbsto de
. .

fénElà., os prejuízos acumulados é as participações

éstatUtárias de deb~ntures, empregados, administradores,

pa..ttesbeneficiárias e as contribuições para fundos de
àssist~ncia e previdência a empregados (item VI do art.
l~~é arts. 189 a 191).

lf')' ,

."'lj.
'40 - . - .. ·Naocuidaremosaqui dos dividendosque representamdest~gçao de
-Iucros acurml.adosou de reservasde lucros, conforme facul.tao " art.
~Dl da Lei de S.Als. I.

,
'-
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Figura 3.l.--Diagrama do Lucro Líquido do Exercício

Resultado do Exer
cício Antes do IR

Resultado do Exer-f.--. I--

cício Depois do ·IR
Provisão para IR ~

-c,

Debêntures I--

+ Lucro Lí-
- i--- quido do

Empregados I-- Exercício

.+

Administradores a I-- Participantes do
I-- ~

+ Lucro

Partes >--
Beneficiárias

+
,,~;t •..

Fundos de Assis-
(:~.~

"

tência a Empreg~ I-- \
.. ~

dos

a. Como vimos, a participação estatutária de adminis
tradores está vinculada i atribuição do dividendo
mínimo de 25%, mas, pela lei, é calculada antes
do lucro líquido.
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Já o lucro ajustado -- base de cálculo do dividen-

.do obrigatório -- conforme Figura 3.2., é o que resulta do

lucro lIquido do exe~cIcio, feitas as devidas concess6es i

quota de reserva legal, valor destinado i re~e~va para

contingências, valor transferido para reserva de lucros a

realizar e pelas respectivas reversões destas últimas, se

for o caso (art. 202).

-.•..

Figura 3.2.--Diagrama do Lucro Ajustado
-Base de Cálculo do Dividendo Obrigatório-

"Lucro LIquido do
I-

ExercIcio •
•

"

" (' .

Legal. - f- Lucro AjustadoReserva I--

+ I
•.0

.••_:..:.".~ Jr~ ~

c.,Reserva para Con- Apropriaç6es para •. r
tingências I-

Reservas de Lucros
(- ) Reversão

+

Reserva de Lucros
a Realizar I--

(-) Reversão

Um outro aspecto relevante para a apuraçao dos

lucros decorre da obrigatoriedade da correção monetária

/
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das demonstrações financeiras. A vista do objetivo de

"considerar os efeitos da modificaç~o no poder de compra
da moeda nacional sobre o valor dos elementos do patrimô-
nio e os resultados do exercício" (conforme art. 185) e

também da natureza um tanto complexa do alcance proporcio-

nado por esse ajuste ao lucro inflacionado, este ponto

nao será tratado por agora. Melhor tratamento ficará

reservado ao capítulo seguinte.

A preocupaçao dos setores empresariais com o risco

da descapitalização, decorrente da pré-fixação dos dividen

dos nos estatutos, requer adicidnalment~ que sejam

dispendidas considerações· a respeito da Jte6eJz.va. de. .tu.C!l.O.6 a.

Jte.~za.Jt e a possibilidade de n~o haver qualquer distribui

ção de dividendos, em razão de .6,üua.ç.ão ó,[na.nc.wa. de6óa.voJtâ.ve.L

Partindo de um sistema que consagra o regime de

competência de exercícios na determinação do resultado,

torna-se de extrema importância distinguir o lucro contábil

do lucro financeiramente distribuível.

Esta reserva constituída a partir dos lucros do

exercício é opt~tiva, sua formaç~o e base de cálculo estão

prescritos em lei e urna importante faculdade é dar margem

para que a Administração n~o seja levada a atribuir o di-

vid~ndo obrigatório sobre, por exemplo, ganhos econômicos

que nao representam ingresso imediato de recursos (vide

saldo,credor de correç~o monetária, aumento do valor do

investimento em coligadas e controladas e também lucro

auferido em vendas a longo prazo). Além disso, é relevan-

te o conhecimento do valor dessas reservas, que sao ou po-

derão tornar-se disponíveis para distribuiç~o futura, cap~

/
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talizaçio ou.outras destinaç6es.

Quanto ao segundo aspecto levantado, de que o

"dividendo nio seri 6brigatõrio no exercício social em que
os õrgios da administraçio informarem à assembléia-geral
ser ele incompatível com a situaçio financeira da compa-
nhia1i (§ 49 do art. 202), pode ser interpretado como outro

expediente para que a Administração não seja compelida a

destinar lucros aos acionistas, qualquer que seja o estado

das finanças internas. Tal decisão, entretanto, nas S.Als

abertas, deverá constar de relatõrio exaustivamente funda-

mentado, lido na assembléia e submetido à apreciaçiô da

Comissio de Valores Mobiliirios (CVM).

Finalmente, importa indagar se os 25% de payou:t

poqeriam ser incompatíveis com a perpetuaçio da fonte de

riqueza da empresa, ou, de outra forma, se a mUdança' de

referência para o lucro líquido -- em lugar dos 6% a 12%

antes obtidos sobre o cap~tal social -- nio se;equivaleria,

em valores finais, ao mesmo padrio de remuneraçio que se

vinha atribuindo aos acionistas.

t: evidente que a aceitaçio da primeira hipótese

do fator de descapitalizaçio -- constituir-se-ia em

elemento de grave preocupaçao tanto aos dirigentes quanto

aos proprietários; no caso de verificar-se a segunda

possibilidade -- da imaterialidade do efeito prático sobre

o encaixe dos acionistas -- esvaziam-se os argumentos

daqueles que acusaram a lei de privilegiar a classe de

investidores rendeiros.

Com efeito, a contar com os dados de duas pesqui-

sas reali.zadas à época, as conclus6es tendem para a confir.
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inação de que nao há risco de deperecimento. patrimonial.
I

De outra parte, assinalam a existência de dividendos
6bfigatórios, mas meramente residuais.

No primeiro estudo -- Tabela 3.1 evidenciam-se
as diferenças quanto à apuração do lucro e dos dividendos
~ãbtveis pela nova lei e pelo D.L. 2.627.~ Pelo segundo,
~ Tabela 3.2 --, demonstra-se como os dispositivos legais
eónduzem aum dividendo médio sensivelmente inferior
ãquete que resultaria nos termos de 6% a 12% calculados
§~bte o capital social.~·

Manuel Ribeiro da Cruz Filho, colaborador da parte
ao projeto no que se referiu a balanços, também se manifestou
â êsse respeito, advertindo: "Os que pensam que, a partir da
aplicação da nova Lei das S/A, as empresas irão distribuir
muitos dividendos vao ficar desiludidos. Isto porque a nova
éõnceituação do lucro é mais rígida. Estou de acordo com
ú percentual estipulado (25% do lucro líquido), apesar de
~§tar impressionando muita gente. Será um per~entual de
-l\iêro real e não de um lucro fictício. 43

"!-;z".Uma reflexão sobre estes vários argumentos nos sude re
'q:ue, em princípio, a atribuição de 25% dos lucros aos acio-
:n::FSt:asnão seria exagerada. ~ importante reconhecer, no
·~rit:aÍ1to,que. este mesmo percentual poderá representar um onus

-41. Ver Jayme M:>raesAranha, "DenonstraçõesFinanceiras,Lucros e Divi-
:aendos",in Revistada Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,de 06 .09. 76,
:Separata,Documenton9 9.
Llf2 \VerRevistaExame, edição de 23.03.77~ pp. 47 e seguintes.
'1f3 Ver Revistada Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,n9 248, de 06.
C09."76.
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elevado a determinadas companhias, bastando para tal que nao

disponham de alternativas factíveis p~ra a capitalização in-

terna.

o problema fundamental, novamente, é de que nao é su

.ficiente assegurar uma conceituação mais rí,9ida para o lucro,

quando se tem um dividendo mandatório. ~ ilógico estabelecer

a p~o~ qual a proporção ideal dos lucros que deverá ser di~

,tribuída, ainda menos prefixar um índice que seja eqt1itativo

para a=t.ot.a l.Ldade da.s.empresas. ;:Aadoção de critérios homo-

gêneos'para empresas com diversidades'tão~amplas em mat.êr í.a

de tamanho, composição de ativos, estrutura e custos de capi-

tal, setor econômico, etc. , só pode ser feita à custa de um

nivelamento por baixo. Quanto a se tratar de lucro r~al ou

lucro fictício, este é um ponto que será examinado adiante
<.

mais demoradamente.

Por ora, Vamos ressaltar que a vinculaçã9 da taxa de

dividendos a uma base de cálculo derivada do lucro (payout

~ol, ao invés de referenciá-Ia ao capital social, não há

dúvida que se mostra mais coerente com a concepção financeira

e também com a simples noção de que são os lucros a causa

básica da existência dos dividendos.

/
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Tabela 3.1--Lucro Real e Dividendo

(Exercícios terminados em dezembro de 74, salvo mençao expressa) ,

Em Milhões de Cruzeiros Em % do Patr. Líq. Inicial

Lucro Líquido Dividendo Lucro Líquido Dividendo
COMPANHIAS Regime Antepro- Distri Antepro- Regime Antepro- Distri Antepro--, DL 2627 jeto buído jeto 2a. DL 2627 jeto buído"-, jeto 2a.

Lei 6.404 -versao versao
ACESITA 115 50 33,6 11,9 2Q,7 9,0 6,1 2,1
BANCO BRADESCO 303 252 70,2 59,9 25,9 21,6 6,0 5,1
BARBARÁ (2/75) 68 33 15,0 7,8 37,2 17,8 8,2 4,2
BELGO MINEIRA 376 239 83,3 56,7 37,1 23,6 8,2 5,6
BRAHMA 216 .,125 76,7 29,5 29,6 17,1 10,5 4,1
KELSON'S 22 10 2,9 2,3 25,9 11,7 3,5 .2,8
LOJAS AMERICANAS (6/75) 125 89 35,7 18,2 42,0 29,8 12,0 6,1 • 0'1

0'1

LTB 81 29 9,0 7,0 53,2 19,2 5,9 4,6
MESBLA (4/75) 63 29 20,1 7,0 21,9 10,1 6,9 2,4
METAL LEVE 104 15 23,9 3,5 32,8 4,6 7,5 1,1
PETROBRÁS 4127 3174 980,1 745~7 30,7 23,6 7,3 5,5
SAMITRI 57 9 7,6 2,2 43,9 7,1 5,9 1,7
SID. RIOGRAND. (1/75) 74 49 21,9 11,7 37,3 24,6 10,9 5,8
SOUZA CRUZ 612 r 295 246,2 70,0 36,6 17,6 14,7 4,2

(-.1:::-

WHITE MARTINS (1/75) 107' ' sã 50,4 '18,9 28,8 21,5 13,6 5,1

'i_;.·~ .•.

'I- ,,'

:',..'
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Tabela 3.2~--Dividendos da Nova Lei e do Decreto 2627
(balanços de 31.12.76)

Lucro antes Lucro p/cálculo25% do lucro Dividendomí
EMPRESA do IR (Cr$/do dividendoroi líquido nino em % dO

mil) nírro (Cr$/mi1) (Cr$/mi1) capital

ANTARCTICA 123.039 107.000 26.750 6,6%

BANESPA 826.000 77.000 19.250 3,8%

BRAHMA 317.159 145.000 36.250 4,3%

COFAP 75.852 54.658 13.500 2,2%

DURATEX 179.636 124.478 31.119 8,1%

EUCATEX 74.826 57.506 14.376 3,2%

MERCANTIL DE SP 283.000 125.000 31.250 4,2%

PIRELLI 784.000 334.000 83.500 5,6%

SEMP .' 14.100 8.649 2.162 3,6%

TRANSPARANÁ 34.181 3.028 757 1,5%

Média 3,9%

FONTE: Melhores e Maiores.

/



CAPITULO IV

'A 'PROBLEMÁTICA DO LUCRO

0.bjetivos da Contabilidade Ajustada aos Efeitos

Inflacionários

~istemas contábeis ajustados ãs flutuaç6es de pre-

~0e§ têin sido tanto propostos quanto extensivamente discu-

tiéés há literatura especializada. Embora o consenso nao

§é~á ijin produto comum a esse debate, algumas característi-

éã§ peàeriam ser eleitas como desejáveis num sistema

VêlEaâo para esse fim:

1 --considerar os efeitos da inflação sistematica-

mente sobre as demonstraç6es contábeis, evide~

ciando que o impacto infla~ionário ~ diferen-

ciado, segundo a natureza dos itens que

comp6em o patrimônio da entidade, bem como

suas mutações; e
'.

~2'-'produzir uma medida do lucro que poderá ser ._. ~.
~ o';

distribuído, sem onerar o montante de recursos

necessários para, 'no mínimo, manter a caf>acid~

de produtiva da entidade a um nível constante.

~ primeira característica refere-se ao fato de que

·a "infração afeta desigualmente os valores patrimoniais e

~e ~r"t{s-ultadodas empresas. Assim, uma classe de valores

<t:eridei:Taacrescer em termos nominais, na medida e na

/ 68
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proporção inversa em que a moeda se desvaloriza, enquanto

outra manteria seu valor nominal inalterado, nao obstante

a marcha do processo inflacionário.

A segunda refere-se ao. conceito de lucro para a

manutenção do capital, um conceito eminentemente econômico

e que poderá prevalecer na hipótese de a empresa manter o

seu .nível de atividades inalterado de período para período,

ou mesmo admitir alteração na capacidade produtiva, sempre

que parcela significativa de ativos permanentes'requeiram

substituição.

Para finalidades gerenciais e de outros usuários,

dependendo dos respectivos modelos decisórios, poderá,

ainda, ser .necessário um maior grau de detalhamento das

informações contábeis ajustadas as flutuações de preços,

além da relevação tão-somente do impacto global da

inflação ..
<.

No que concerne às políticas de utilização do

lucro líquido, cabe a observação adicional de que a

manutenção da capacidade produtiva em termos reais requer,

inclusive, sua definição expressa em correlação com b

aumento dos preços dos vários bens e serviços utilizados

pela entidade. Be assim não for, o primeiro objetivo sera

alcançado apenas na medida em que a elevação do nível

geral de preços se iguale ou se aproxime da inflação

suportada pela empresa.

Os métodos preconizados para lidar com o problema
sao vários e envolvem uma ~ama de características tão

ampla que poderiam constituir tema objeto de outras mono-

/
./
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grafias.

Para os propósitos desta dissertação, contudo,

será suficiente uma revisão geral, reservando ao capítulo

subseqüente a tarefa de apresentação das bases de constru-

ção de um modelo de lucros distribuíveis .• Nele, o enfoque

primordial endereça-se ao segundo objetivo descrito,

porque será apoiado nas informações internas que o admini~

trador financeiro formulará a equaçãó de repartição dos

resultados que melhor atenda ao seu contexto.

Diferentes Conceitos de Lucro

-Talvez discutir o lucro enquanto conceito nao

trouxesse tanta celeuma, como resulta quando nus defronta-

mos com a necessidade de medí.e-Lo para fins prát,icos ~

objetivos.

A célebre definição de Hicks tornou-se: amplamente

conhecida, mas, objetivamente, de pouca valia para o pro-

fissional da Contabilidade, às voltas com a problemática- ~

de confrontar custos e receitas, segundo os nao menos

conhecidos princípios e convenções contábeis geralmente

aceitos.

Boa parte da discord~ncia entre economistas e

contadores pode ainda ser resumida em função da ótica

utilizada: -a ,::onceituaçãoeconômica do lucro empresarial é

essencialmente ex-ante, ao passo que a contábil é essencial

mente ex.-p0.6t. A primeira está baseada numa perspectiva

de previsão; enquanto que a segunda está baseada numa

perspectiva de constatação.

/
/



Para ~lustrar a natureza previsional do lucro
@çQJ)Ç)miço, i. e., a me.cüda de. quanto podeJLá. .6e.Jz.Jz.e.;t.úc.adoda 6-úuna,

apó.6 :wn pvú.odo c.ontá.bil, de. 6olLma.a. deixá-ta :tã.o bem no 6hn c.omo e.J.,-

rn. . -r • 44 d .. .~v.a. n01-YU.uo ,po emos a.maqa.na.rum Lnve stLment;o de

e~$ 1~200.000,OO, cujas receitas líquidas, esperadas ao

final de cada período, sejam sucessivamente de Cr$ 350.000,

Cr$ 500~OOO, Cr$ 750.000 e Cr$ 300.000.

Admitida, afinal, uma taxa requerida de retorno

d~ 12% por período, o lucro que poderá ser destacado da

p~imeira entrada de caixa, por exemplo, só tornar-se-á

disponível, após assegurada a igualdade do investimento

no inicio e no fim desse 19 período. Vejamos:

= 350.000 - (235.588 - 57.858)

= 350.000 - 177.730

= $ 172.270

Com efeito, o lucro de Cr$ 172.270 corresponde ao

valor que poderá ser consumido (ou distribuído) •sem ....".
,,-

~nfr~~uecer o valor do empreendimento, pois que equivale,

tão-somente aos 12% de retorno aplicados sobre o valor

presente do fluxo esperado de rendimentos (1.435.588·x 0,12

= 172.270).

Embora absolutamente defensável como aí está, o

44 Conceitode J.R. Hicks, traduzidoem linguagemcontábil,Value and
~git_a.l(OxfordUniversityPress, 1946) p. 172.

/



éóiióéitõ de Luoz o eco.nômico. requer uma tal do.se de subjet,!.

vi-s'mó,. que impede a sua utilização. para as finalidades mais

i-RiédiãiS-ás de pt'õver a parcela do resultado que estaria

tHspônÍvéi pa.t'à distribuição.

De qualquer maneira, os fundamentos presentes a

fd~ia dé Gónservação do. patrimônio líquido da empresa

êiitJ:'é ÉÍtiás datás I sé não produz efei to.s práticos, têm muito

ã vêt êôrn á Bó:hGeituação econômica do lucro em tempo de

íiü€Üã~~é§ ÉÍé pré~o.

Àô iéfuorarmos que dentro do próprio campo da

Gêhtal3ilidade têm havido dissensões quanto à conceituação

e méhsutaçàó dó lucro, não resta dúvida de que a diretriz

flééãtâtét éeêh0micó pode e tem abalizado boa parte dessa

pôi€íniêá.
Antés, pôrtahto, de examinar as abordagens contá-

bêis aé que se áispbe até o momento para lidar com o

~reBiêfuã dos preços, é de bom alvitre aprofundar a discus-

. sãô 'em l:orho ãé>s diferentes lucJL0:6 possíveis.

De inicib, .podemos distinguir quatro conceitos de

lUêro: lu.é.Jto h-L6iõJÚc.o 1 lucJLO C.OMe..nte.., lucJLO fú.J.>:tÔJÚc.o ciotUÚg-ido

:Seg:undO a advertência" de Sterling, nao se trata

àe iÚlat"isar a questão em termos de certo ou errado.. O

problEúna da men1;ü:tação requer, antes, que se decida pelo

.à.XJt;[bt.itdque 'se dese'ja medir e também pelos critérios que

oriéiltarão -a escolha. A título de esclarecimento, observe-

,/
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It is clear, for example, that the incorre
figure derived by using Fifo is different
from the one derived by using Lifo, yet ~
refer to both as incorre. Similarly, price-
level adjusted income and unadjusted Incorre
are rreasuresof different atributesdespite
the fact that both are called incorre4~

Â vista de que os possíveis lucros resultam da
utilização de diferentes métodos contábeis (os quais serão
objeto do tópico seguinte), Sterling sugere que a seleção
se dê em termos do método que seja capaz de atender plena-
mente aos critérios da ne1.e.vânc.ia. e da lnteJLpne.:ta.bil.ida.de..

Quanto ao atributo objeto da mensuração, se tiver que ser
útil para fins decisórios, deverá ser representativo da
ea.pa.úda.de. de. c.ompna. do. cünhwo (c.omma.nd oveJL goodó) , -e nao apenas

na base de unidades monetárias (numbeJL oó dollCVL6).

Isto posto, na hipótese de se atentar tão-somente
para as vaJÚa.ç.Õe1>e.-6pe.clólc.a.6de. pne.ç.o.ó, pode rLamos exemplifi-
car os conceitos de lucro histó~ico e lucro corrente, e por

.em relevo que a maior diferença entre ambos está em que,
embora cheguem ao mesmo resultado final, o segundo separa
os valores nas partes operacional e devid~ ã estocagem.

;0 Seja o caso de uma simples operação.de compra e
venda de mercadorias, dois períodos decorridos da data de

_aquisição: 46

'15 Robet R. Sterling, "Relevant Financial Reporting in an Age of Price
Changes", 'lheJoumal of Accountancy (Feb 1975): 42-51.

46. Ilustração semelhante a esta foi utilizada pelos professores sérgio
de Iudícibus e Eliseu Martins, em artigo publicado sob o título, "Con-
tabilidade e Flutuações de preços", in: Revista Brasileira de Contabi-
lidade, n9 24, 1978.
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Figura 4.l.--Lucro Histórico x Lucro Corrente

Compra Venda
$ 1000 $ 1800

Reposição Repo s Lçjio

! $ 1300 $ 1600 t~ ~

I
19 per. 29 per. TOTAL

Lucro Histórico $ O $ 800 $ 800
-,

Lucro Corrente $ 300 $. 500 $ 800

--de estocagem $ 300 $ 300 $ ,600

de venda $ O $ 200 $ 200

Fica bastante claro, por esta comparação, que a, . .

empresa em tela somente poderá dMtJzi..blÚfL lu.CJl.o.ó, no montan-

te máximo de $ 200. Os outros $ 600, devidos aos ganhos
1

de estocagem, já estariam comprometidos pela Í:ecessidade
'~

de reposição. Adicionalmente, deve ser observado que os

$ 300, obtidos pela valorização dos estoquea no 19 perrod~
permaneceram como lu.cJW não Jte.a..U.zado (ou economia de cus-

to), até o momento em que veio a ocorrer sua baixa pela

venda.

Já ao admitirmos a presença da inflação, aquelas

modalidades de lucro poderiam converter-se em duas outras:

lucro hist6rico corrigido e no lucro corrente corrigido.

Suposta, pois, uma variação de 20%, medida a cada

período por um índice geral de preços, resultaria no se-

guinte:

/'
/
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Figura 4.2.--Lucro Histórico Corrigido x Lucro Corrente
Corrigido

Compra Venda
$ 1000 $ 1800

Reposição Repo s Lçáo _. ,

t $ 1300 $ 1600

l I<, <, _.

I Iigp==lOO igp==120 igp=144

19 per. 29 per .. TOTAL
-,

Lucro Histórico $ O $ 800 $ 800

Lucro Hist. Cor. $ O $ 360 $ ;-360a.

Lucro Corrente $ 300 $ 500 $.800

Lucro Cor. Cor. $ 120 $ 240 $ 360b

de estocagem $ 120 $ 40 $'160

de venda $ O $ 200 $ 200

OBS.: (a.) resulta de: ($ 1800 - $ 1000 x 1,44)

(b) resulta da soma de tris parcelas: P

($ 1300 - $ 1000 x 1,20) x 1,20 = $ 120 = lucro de
estocagem 19 período

($ 1600 - $ 1300 x 1,20) = $ 40 = lucro de esto-
cagem 2<'2período

($ 1800 - $ 1600) :;:$ 200 :;:lucro operacional

Novamente observa-se a igualdade entre os totais,

apenas que o lucJW connerd:e. c.oJVÚgido discrimina os $ 600 de

estocagem, 9,OS $ 200 resultantes da venda. Os lucJL0.6

wwt4[bu1v~ continuam sendo limitados pelo resultado

operacional de $ 200, mas vi-se que o ganho total da

empl:"esajem termos reais, é de apenas $ 360, contra os

$ 800 de antes.



, 76

Do ponto de vista dos modelos' decisórios relacioná>

~ós â política de dividendos, e segundo a concepçao de

Sf-ê'tl-iii.g i póde=áe , finalmente, concluir que somente o .tUC.M

MM~Iite.eafrJckgi:.do 'átende à dupla condição de atributo

f"êlévãiifé é intérpfetâvél.

és demais pedem ser considerados conceitos limita-

ãés êli pafêiãis; lima vez que, ou pressupõem absoluta

ês€abiiidãde dê preçós (lucro histórico), ou caem no extre

mó <:lê a§sumirí Ele ililt lado, altas generalizadas e proporcio

fiais (iuefó histStieó córrigido), de outro, altas específi

éãs é paftiéuiãtizaáas (custo corrente de reposição).

nécefàãflàb ás óbservações iniciais, foi enfatizado

~,§. fiê primeiro êãptEi:ilbque, em tempos de inflação acelera

ãa; €Clé suma impôrE~nêiá. focalizar o relativo de preços.

Ó éfêito fésiauãl a.á. inflação não pode ser medido nem

évlàéhciá.do, ã meTIos que os dados necessários (ativos,

pàs:Slvos e súãs futftaçDes) estejam ajustados para as varia-

'Ç~ê:Sâe 'vã:ló:fd:a moeda é par a as" variações específicas

'<lepreços.

:t-st:rãt~gias :f:i"nanceiras di tas defensivas à infla-

~~o, :queYéríds c're:rque devam, mais que tudo, estar aLd.ce r+
; c

çaclas :riúmãDa'se :ae :av0.J.iação dos resultados que mais se

aprox~i'me :da ~ôiícel-tuação econômica do lucro.

,'-I.i-ucro:s:f:.ict':"í:C-iossignificam dividendos irreais,

l:ãxaç'ão :exce-ssiva, ,'avali,ações distorcidas quanto ao desem-

.pe'nho pas-sado e ,'sobretudo, -tYll.>wnÓ-6 falsos. aos modelos de

~eê'is'ãb ~irfterrióse':ex,ternos à empresa.

(o 'b1)pi::Co':que's'ésegue tem o preciso objetivo de
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.Mritetizar a metodologia con t âb í.L que mais se notabilizou '.'

á't~;então no terreno da quantificação do lucro,em conjuntu

i"â' :inflacionária.

Rê":s~ümo_.deAbordagem aos Métodos de Ajustamento Contábil

Diversos têm sido os métodos preconizados para

adéquar as demonstrações financeiras às flutuações especí-

iiEã~é ~erais de preços, sendo recorrente a todas elas a

préocupação com a utilidade e relevância da informação

é&nf-~bil.

Para se entender como foram idealizados esses

mªfódõs, é preciso entender antes como a inflação afeta os

8.1versos componentes da situação patrimonial e do resulta-

a6 dãs empresas.

A própria razao de ser das diversas modalidades

álEérnativas de ajustamento está vinculada à maior ou

fuéhor capacidade de dar conta da natureza distinta dos

,ãtivos 'e passivos e de como fazê-lo preservando os funda-

mentos básicos da teoria contábil.

Mesmo reconhecendo o fato de que cada empresa tem

um n~r.vel·próprio de inflação, é útil iniciar a análise

ilô's'e:feitos pelo lado da estrutura de capitalização, ou
- -%;"e:}a",de onde provem os recursos e onde regra geral sao

Há duas grandes categorias em que se pode segregar

as aplicações de recursos:

/'
/
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a:UVM mondâ!úo.6, representados por dinheiro ou
direitos com valores já definidos em termos de
número de.cruzeiros, quaisquer que sejam as mu-
danças nos níveis de preços. São. exemplos:
caixa, depósitos bancários, duplicatas e outras
contas a receber, adiantamentõs etc.~7

a:UVM nao mondãJv[o.6, representados por bens ou

""

direitos que têm substância econômica própria e
c~jo valor original deve ser corrigido, i-medi-
da que passa o tempo, para.que fiquem av~liados
em termos de poder aquisitivo atualizado. são
assim os estoques, bens imobilizados, investi-
mentos e participações societárias" diferido e
outros créditos que sofrem va1.oJú.zaç.ão nominal.

Pois, decorre daí, que a manutenção dos ativos
.monetários rep~esentam perdas efetivas com a i~flação, em,

contraste com os ativos não monetários, que têm seu valor
regulado pelo mercado e, por conseguinte, estão de.Mncüdo.6

eontna a inólaç.ão.

Por outro lado, da mesma forma que a empresa está
exposta a pe/l.da.6 inólacJ.onâJúa.6 pelo tempo que mantém ativos
monetários, terá ganho.6 intílacJ.onâ!úM enquanto houver
exigibilidades (passivos em geral), que nada mais são do

~7 Por notivos prátioos, alguns autores oonsideram nonetários também
os ativos sujeitos i atualização,CCJItO é o caso de títulos e aplica-
ções que tenham cláusula de reajustanentomonetário. A explicação é
de que o.rendimentoeconômí.coefetivo será o valor líquido entre o ren
dimento total (jurose oorreçãononetária)menos a inflação (perda de
poder'aquisitivo). Ver, p.ex., SERGIO DE IUDíCIBUS,Teoria da Conta-
bilidade, (Atlas,1980), pp. 235-45 e ContabilidadeInterrrediaria,por
uma Equipe de Professoresda FEA/USP (Atlas,1981), p. 247.

/'
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ativos monetários de terceiros.

são considerados pa..6.6ivo.6 mónetáJú0.6 as duplicatas

de fornecedores, salários e ordenados a pagar, obrigaç6es

fiscais, encargos sociais a recolher etc. Pelas mesmas

raz6es contidas na nota de rodap~ da pág~na anterior, os

empr~stimos e financiamentos sujeitos a indexação, como ~

o caso das dívidas em moeda estrangeira ou em ORTN, tamb~m

-. sao classificáveis como monetários.

Excetuando-se os casos em que a empresa está
..-..

completamente imune à inflação.por não possuir qualquer

item monetário, ou por possuí-los na exata proporçã~ entre

ativos e passivos da esp~cie, ~ possivel retratar u~a

s~rie completa -- e sim~trica -.- de seis casos, onde há

. ga.nh0.6 e. peJtda..6 in6.ta.úo nâJúa.ó .

Sejam as hipóteses da tabela a seguir" para uma
r

empresa de patrimônio inicial igual a Cr$ 1.000 e uma

inflaç~o de 40% havida no período.4B

48 Este exemplo foi adaptadodo livro COntabilidade'Intenrediária,
por una Equipe de Professoresda FEA!USP, (SaoPaulo: Ed, Atlas S/A -
1981) p. 252 ~

/
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Tabela 4.l.--Posição Monetária Líquida e os Efeitos da
Inflação

19 29 39 49 59 69

Ativos Monetários 1000 500 1000 500
Ativos Não Monetá
rios 500 500 1500 1500 2000--'

TOTAL ATIVO 1000 1000 1500 2000 1500 2000

Passivos Monetá-
rios 500· 1000 500 1000
Patrimônio Líqui
do 1000 1000 1000 1000 1000 1000

TOTAL PASSIVO 1000 1000 1500 2000 1500 2000
.o,

posição Honetária "

Líguida

Positiva (negativa) 1000 500 500 ·(500) .(500) (1000)---
Perda (ganho) com <'

,inflação (40%) 400 200 200 (200) (200) ( 400)

./ ~.

Dada esta visão preliminar do problema, cabe,

agora, explicitar mais precisamente como a desconsideração

para as elevações de preço repercute nas demonstrações

financeiras:

Balanço: os ativos nao monetários -- estoques e

ativo permanente V_l1vu.tÁJnento.6, -Únobilizado.6 e

di6vúdo) -- ficam subavaliados, da mesma forma

como estarão os capitais neles aplicados.

Vemol1.6tJtaçã.o de Re.óuLta.d0.6:

a) subestimação dos encargos do ativo permanen-

te (depreciação, amortização e exaustão) e

dos valores de,baixa dos ativos vendidos.

/
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b) subestimação do custo das vendas (consumo de
estoques) .

c) desconsideração para ganhos ou perdas, deco~
rentes da posição monetária líquida mantida

I

no período.

Para eliminar ou minimizar esses efeitos, que de
outra forma conduzem à apuração de lucros fictícios, com
todas as conseqüências interpretativas vistas na seção

.,

anterior, os métodos conhecidos de ajustamento contábil
enquadram-se numa das seguintes ;modalidades ou sub-éatego-
rias: .

a) Contab~dad~ a nZvei 9~ d~ p~~ço~
,

1. Método do custo histórico corrigido pela
variação do poder aquisitivo da 'moeda (g~n~

~at p4ie~-l~vei aeeountingl .

2. correção monetária oficial no Brasil (Lei
6.404 e Decreto-Lei 1.598).

b) Contab~dad~ a vato~u eOM~n;tu

1. Método do custo de reposição (ou outros
tipos de custo corrente).

2. sistemática de reavaliação adotada no Brasil.
3. Método do custo corrente corrigido (combina-

ção de custo corrente com p4ie~-l~vei). 49.

49 Afora os citados,pode-se rrencí.onarprocedim2ntos'menosabrangen-
tes ·ao12roblemadas flutuaçõesde preço, corro~o são a conversão d~s
transaçoescom base em outra moe.da ó0Jr.:t~, o metodo LlFO de avaliaçao
de estoques e a provisão adicionalpara a depreciação.

/
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Â luz do fato econômico de que os preços dos bens

ê sê:r;vi~'6s não aumentam ou diminuem à mesma taxa e que os

4:ífé:t'ênt.ês segmentos da economia experimentam ainda efeitos

ififiaeieriafio's Gonf6tme a estrutura de capitalização .

pêrmi'&:í<:lápêió séü' rámo de negócio, desde logo torna-se

âpaién-gé ã di:Éicüldáde de se eleger esta ou aquela outra

§istéfu~t.iªá ~ue fuélhOr corresponda aos objetivos visados.

YmaBrevê digressão histórica tem a força de

eêménsfrâr éômb ás duás grandes vertentes -- contabilidade

ã. fiÍvél ªêrâi €lê preços e contabilidade a valores corren-

t.ês = sáó; fiá reâlidade, o resultado de um processo

êvéllit.iVõ que sê faz a custa de intermináveis controvér-

stáSj fté ifiteriér ê ehtre todas as economias com algum

Õés5é ã publicação do primeiro trabalho reconheci-

ao nó ãssühto, SX:.abilized Ac.c.ol.uttin.g, por Henry Wo Sweeny,

éfu 1936 i € nàEl:~éaaa de 6 O, e mais intensamente nos anos

lÓ i' qUe J.jropriãmênté Vamos Loca L'í.za.r o centro ativo e os

proventos Êiésse é)(traordinário debate o

E"m196·1, :SUrge o famoso texto de Edwards e Bell,

lhe. The:O'J1.y-an.dMe.MLVteme.nt oó Bl.L6in.e6.6 I ncome , (Los Angeles:
: .;

Uhiv·er.si t.y ü:fC:a·l=i:fo:tn-ia Press), sem dúvida a mais comple-

t.a é:x'j[:>o,s:iç:ão:aahor<lagem do custo corrente o

<Em~IB63" -apô s dois anos de .estudos na área da

.~oh-t:ahil,idade ajUstada pelas variações no nível de preços,

=fb1 conhe'cddo 'o Ac.c.oun.:t<.n.g Re..õ e.aJtc.h S:tudy n.Q 6, ••Reporting

the ::FTh:anc'ial,Éf-fec't·s of Price-Level Changes", e pelo qual

ó .A'cc61itl·t=-ihgPrihciples Board (APB) recomendava a eviden-

/
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ciação de informação suplementar acerca do movimento de

preços, conforme refletido pelo índice deflator do produto

nacional bruto.

Em 1964, foi reeditado o livro de Sweeny e em 1969

o mesmo APB lança a público o Sta;l:eme.l1t 11<]3, intitulado

F.iI1a.l1ual Sta.teme.n:t6 Ruta.te.d 60ft G e.l1eJtal PIÚC.e.- Le.ve1. Cha.l1gu.

Tarnbémna forma de um pronunciamento voltado para estimu-

" lar a preocupação com o assunto, este documento praticamen

te nada acrescentou em relação ao estudo anterior.

Apesar do empenho dedicado na construção do modelo,

pouca ou nenhuma aplicação das recomendações do APB eviden

ciaram-se por essa época. Tanto o custo de implementação,

a sua natureza facultativa, como a pouca expressividade

das taxas inflacionárias poderiam estar entre as causas

do insucesso.

Entretanto, corno o início dos anos 70 vem

caracterizado pela retomada da.alta (cerca de 20% entre

.70/73 nos Estados Unidos), é o que basta para renovarem-se

os esforços pró atualização monetária dos demonstrativos

contábeis, destaque especial ã Inglaterra, em face da

gravidade da situação nesse país.
:; ",.

~ possível .-- segundo o entender de David Rale --

distinguir três fases principais nesse período: até 1974,

consa<Jra-se a contabilidade ao nível geral de preços; em
fins de 1975, com a publicação do Sal1Ci.iR.I1I1Cl.6Re.poJá

(Set/75), na Inglaterra, desponta a fase da contabilidade

baseada em valores correntes, e que inclusive influenciou

a iniciativa do ASR-190 da Securities and Exchange

/
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Commission (SEC) nos Estados Unidos, e também os sistemas
produzidos na Austrália e Nova Zelândia. A fase três, por
volta de meados de 1977, configuraria uma deserção aos va-
lores correntes obrigatórios, para dar lugar às informações
apenas de caráter suplementar (v. Hyde. CornrnUe.e., Inglater-
ra) •50

De uma perspectiva cronológica, temos que destaca~
~ nos Estados Unidos, a produção dos seguintes dQcumentos:

FASB - Exposure Draft de Dez/74: Financiai Re.polLÜng ,(,n Un-i;U

06 Ge.neJLai PutLc.ha.6...i.ng PoweJt, o qual. nem se t.rans fo.rmou em
pronunciamento oficial, mas ganhou relevo pelo contraste
com o ASR NQ 190, da SEC, que elegeu o eJ,ú,c1o.6utLe. .6upte.rne.nt.CVL

ac.U.6to.6 de. fLe.pM...i.ç.ã.o, em 1976~ Em Dez/7S, outro Exposure
Draft do FASB, intitulado F...i.nanciai Re.pofLÜng and Cha.ng...i.ng

PJt..i.C.U, desta feita admitindo o custo corrente e o price-
level, e resguardada a opção por um ou por outro sistema.

-,,,-

Finalmente, com reconhecida melhoria, o FASB.-

Sta.te.rne.nt n9 33, de Set/79, com o mesmo titulo anterior ,
entendeu necessária a conjugação do custo corrente com o
custo corrigido pela variação do poder geral de compra.
Como pronunciamento oficial da entidade, tornou obrigató-
ria a adesão por certo número de grandes empresas, ainda
na forma suplementar, mas suficientemente ampla para dis-
_pensar as exigências sob o ASR 190 da SECo 51

50 .DavidHale, "InflationAccountingand PublicPolicy Around the
World - Part;I: InflationAccountingin the 1970's"FinancialAnalysts
Joumal (Sept/Oct1978): 59-72.

~ . 51 Uma exposiçãoCompletasobre os vários estudosconduzidosnos EUA
a respeitodessa importantematéria contábilpode ser encontrada em
IDBERI' W. McGEE, Accouhtinqfor Inflation (EnglewoodCliffs, N. J.:
PrenticeHall, Inc, 1981).

/
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Em poucas palavras, o que se conclui desse proces~

50 evolutivo é que, enquanto os conceitos ficaram à mercê

da livre e~p~rimentaç~o, o pensamento cont~bil prosseguiu

hesitante entre dois sistemas e que, por paradoxal que

pareça, afinal, vieram mostrar-se complementares. Consa-

grou-se o entendimento de que os demonstrativos financei-

ros deveriam ser ajustados duplamente:

I} os atuais para valores correntes; e

2} os anteriores restaurados em moeda de poder de

compra atual (inflacionamento).

No que toca à América Latina, demais países da

Europa Continental e Jap~o, p.ex., uma das explicações

encontradas para justificar sua ausência nesse setor~

lembra-nos Rale, deve-se ao próprio papel restrito da

contabilidade enquanto meio de comunicaç~o para com os

analistas e usu~rios externos em geral. 52

No Brasil tem-se registrado significativos avanços

na ~rea, mas a linha básica de conduta decorre do regime

de -tl1de.xaç.ão, que, aliás, é o prevalecente para quase toda

a economia.

A correç~o monetária dos demonstrativos financei-

ros, conforme está consubstanciada em legislaç~o específi-

ca e que se aplica mandatoriamente à todas as sociedades,
trata-se de uma sistemática de custo corrigido (pJÚc.e.-le.ve.lJ,

mas que também admite a possibilidade de ne.ava.e.-taç.ão dos

ativos ao preço de mercado.53

52 HALE, Inflation,p. 60.
53 Embora a lei não faça dí.s+Lnçáo , esta medí.da tem sido entendida CD
no·aplicávelparticularmenteaos bens do iIrobilizado.

/
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Característica notável da sistemática introduzida

pela Lei 6.404 e D.L. 1.598, é que se. estabeleceu um

mecanismo contábil de extrema concisão e simplicidade,

porém de efeitos amplos e nem sempre bem compreendidos na

sua natureza.

A esta altura, é oportuno que se indague da validade

da forma adotada no Brasil, inclusive comparando-a com sua

..simi1ar mais próxima, que é a contabilidade a nível geral

de preços (CNGP).

A Demonstração do Resultado pela Lei de S/As.

Entre algumas formas possíveis para cálculo das per-

das ou ganhos devidos à inflação, a Lei de S/As determinou

aquela que f'osse; simultaneamente, de mais simples execuçao

e com melhores resultados práticos.

Porém, a escolha da via Patrimônio Líqpido e Ativo

Permanente (em vez de Ativo Circulante + Realizável a Longo

Prazo) e (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo), com

a conseqüente apuração do saldo de perdas ou ganhos que irá

ajustar o resultado de exercício aos efeitos inflacionários,

,tem sido causa de muita perplexidade e confusão.

Sem embargo das razoes que explicariam a preferência

por essa fórmula -- e para isso há bibliografia mais especia-

1izada -- o que gostaríamos de questionar é se a mecânica de

correçao legal conduz a uma mensuraçao adequada do lucro

passível de distribuição.

Para uma vizua1ização da eficácia da correção monetá
/'
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ria ê nêé-essária uma comparaçao com uma outra técnica que po.§.

s.a s'é:tvir dê í'é:ferência. Um exemplo .ext r aLdo do texto de

EliséU Màfti,ns f em que -se coloca a demonstração do resultado

ofic:iai Lado a Lado Com outra mais economí.camerrt e válida,

aténdérá a éS'sé p:i;;õpósito 5\

54 . Ver Anã:l,:i,.se,daCO:l:"reçãoMJnetâria dasDerronst.raçôes Financeiras: im-
plicações no .Iucro e na alavancagem financeira (São Paulo, Atlas, 1983),
p. 33."'"tese de livre-docência apresentada pelo autorã FEAjUSPem 1979.

/'
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Tabela 4.2.--Demonstração do Resultado pelos Sistemas Legal
e CNGP
(fator de correçao para o período = 44% e
médio = 20%)

Est. Inicial

..(LEGAL) (CNGP) ( te. )

$ 15.000 $ 18.000 3.000

(11.000) (14.060) 3.060

(1.500) (2.160) (660)

(12.000) (14.400) (2.400)

2.500 2.500*

4.000 3.940 (60)

(869) (1.043) "(174)

(720) (864) (144).
(628) (735) (125)

1.783 1.280'· (503)

Vendas

CPV:

,Compras

Est. Final

Lucro Bruto

Despesas Vendas e Adro.

Depreciação

Desp. Financeiras

Lucro parcial

Ganhos/perdas monetárias:

Ganho no saido inicial

Perdas no acréscimo

308 308

(301) (301)

(496) 496

1.287 1.287

(386) (386) .

$ 901 $ 901 - o ---

Correção Monetária
Lucro LIquido antes do IR

Provisão para IR

Lucro Líquido

*0 Estoque final, em .virtude do método PEPS, foi admi
tido como valor formado próximo à data base de rea-
justamento. Por sinal, deve-se notar que esta tam-
bém é.a hipótese do sistema legal.

~ notável a coincidência de resultados. Conforme se

verifica pela Tabela 4.2., o mesmo lucro líquido de $ 901 é

obtido, quer seja adotada a sistemática da lei societária, quer

seja utilizada a contabilidade a nível geral de preços tradicio
/
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fiál, e até mesmo na versao com hipótese de vendas, compras,

receitas e despesas havidas no fim do período.

Mais que isso, estã implícito neste proc~dimento de

ê6fuparação que o montante de $ 496 da "correção monetária, obti-
" .

d6' áitificialmente na fórmula da Lei de S/As, corresponde, na

\féidade, à falta de ajuste nos valores nominais de receitas e

áé~pésas do perlodo, falta de atualização de estoques iniciais,

depréêiação a menor e'cãlculo de ganhos e perdas nos ativos e

"pâssivos -monetãrios. O autor do exemplo é quem conclui":

'Ein resurro, a correção m::metáriaemvigor 'no Brasil
é bastante vâl.í.daCOITD ajuste do lucro, muito útil

para fins fiscais (... ), auxiliar tambémde certa
validade para fins de análise global, nas de pouca.
utilidade para umaanálise mí.nucâosa do porquê da

efetiva composiçãodo resultado. Possui," ainda,
falhas pela não correção de ativos 'e passivos não

- rronetãrios, especialmente estoques. Seu maior

pecado é o uso de umíndice não representativo da

efetiva variação do índice geral de preços (... ) 55.

No capítulo precedente foi levantada a que~tão de que a

~a~a àe distribuição de dividendos de 25% poderia não ser exage-

~aaa. Agora, para levar essa possibilidade em conta, seria

neé"e"ssário concluir que o lUCJW de.6la.c.iona.do em .tvunO.6 do pode): geJl..a..t

;eLe. éompJz.a. constitui uma aproximação razoável par a o resultado

%êônômico. Quando da discussão dos diferentes conceitos de

1.ucrolinhas atrãs, vimos que, do ponto de vista teórico, somente

-v-i:ucJto eosoiente c.ÇJJUÚgido atendia à dupla condição de atributo

relevante e interpretável. No sentido prático, a aceitação de

-t:a-l~r-aciocínio traz implícita a aceitação de que a elevação do

:Í1Tvel -geral de preços se iguala ou se aproxima da inflação

55 ;M3i:tins,Anâ.liseda CorreçãoM::>netãria,pp. 57-58 e 139.

-"
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suportada pela empresa.

Na situação inflacionária, durante a qual os preços

flutuam grandemente, não vemos como esse pressuposto possa ser

atendido com razoabilidade. Mas, deixando de lado as dificul-

dades inerentes ao método de quantificação:do lucro, concen-

tremos a atenção sobre a eficácia da sistemática vigorante

para as companhias brasileiras.

Quando se aplica um modelo de correçao monetária em

face de um contexto de inflação galopante, julgamos que este

modelo não pode ser parcial ou visar apena? algumas finalida-

des. No que se refere a apuração do lucro real, a adoção de

um índice calcado na variação do valor nominal das ORTN,quando

esta sabidamente não tem mantido correspondência com a taxa de

inflação, é fonte de imensas distorções. Para uma melhor visua-

lização', veja-se a comparação da Tabela 4.3., onde se encontram

a evolução acumulada do índice geral de preços (IGP/DI) e do

valor nominal das ORTN.

De outro lado, o problema dos estoques; item básico rela

tivo à demonstração do resultado, nao é dos mais fáceis de ser

equacionado, tendo-se em vista a conjuntura inflacionária. De

qualquer maneira, desde que a intensidade da variação dos preços

específicos das mercadorias seja significativa, este é um dado

·a mais para invalidar o esforço de correção· por aquele método e

com profundas implicações para a avaliação do resultado do

empreendimento. Outras distorções ainda subsistem no procedimen
to oficial de correção, 'como decorrência dos critérios adotados

pela legislação fiscal. Não nos deteremos na sua avaliação, mas

as diferenças geradas, fazemos notar, também poderão ser mate-

riais.

/
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Tabela 4.3.--Variações Percentuais Anuais e Acumuladas da
Inflaçio e correção Monetária

IGP!DI ORTN

Ano Anual Acumu l.ada .Anual Acumulada

1974 34,6 35 33,3 33

1975 29,4 74 24,2 66

1976 46,2 155 37,2 127

1977 38,8 253 30,1 196

1978 40,8 398 36,2 302

1979 77,2 782 47,2. 492

1980 110,3 1 754 50,8 793

1981 95,1 .3 517 95,6 1 648

1982 99,7 7 123 97,8 3 358

Em .suma, as considerações anteriores, inclusive a ligei

ra comparaçio entre os resultados obtidos pela sistemática ofi-

cial e pela contabilidade a nivel geral de preços, mostram o

descabimento da fixaçio de um dividendo mínimo, determinado a

partir de uma base pouco sólida de aferiçio do verdadeiro

lucro~

Pode-se argumentar, legitimamente, que o resultado práti

co dos coeficientes de correçio em nível inferior ã inflação e

.as deficiências no cálculo de custo dos insumos, é que nenhuma

empresa, com maior ou menor intensidade, conseque evitar certo

grau de descapital{zação. Se, em alguns poucos casos, esses

efeitos nio foram sentidos na inteira plenitude, isso deve ser

atribuído ã retenção de lucros em níveis satisfatórios.~ .

Enquanto não se puder fazer uso, para fins externos, de

critérios mais sofisticados de mensuraçio do lucro empresarial
/
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conjugando-se, por exemplo, as correçoes pelo índice específico

de preços e poder aquisitivo geral da,moeda -- é preciso desen-

volvê-los pelo menos para finalidades gerenciais. Um exemplo

de um mod~lo passível de utilização pelos administradores será

visto no capítulo seguinte.

~,'.
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CAPíTULO V

DESCRIÇÃO E ANÁLISE

DE UM MODELO DE LUCROS DISTRIBUíVEIS

Proposições Básicas

O modelo que será levado à discussão neste capítulo,

refere-se ao que foi objeto de abordagem por A. Rappaport,

em artigo publicado pela HaJtVCVLdBMin.e,6,6 Review, sob o titulo

Mea;.,uJÚn.g Compan.y GlLowth Capaci;ty VuJÚn.g In.6fation., edição janeiro-

fevereiro de 1979.

Foi intenção do autor, apresentar um enfoque para

a avaliação de desempenho, que permitisse à alta adminis-

tração alcançar melhor compreenção de sua perfomance, quer

sob inflação, quer sob condições de estabilidade de preços.
-t,

Nosso escopo é reproduzir as proposições bá-

sicas do modelo, mais que isso, analisá-lo, de sorte que

possamos oferecer elerrentoscomplementares à matéria que

vimos de$envolvendo até aqui.
; c

Conforme já visto no capítulo anterior, o ASR 190

da SEC veio requerer, de certas empresas selecionadas, o lii

cU6c1.o.6wi.e suplementar, em notas explicativas, de informa-

ções pertinentes aos C.MtOI.J e.I.J.túnadOl.Jde lLepol.Jição dos esroque» e

da c.apaudade plLodutiva ao término do ano fiscal. Do mesmo

modo, deveriam as companhias americanas evidenciar o cus t»

de ven.da;., e a de.ópeJ.Ja de deplLeuação baseados no custo estimado

/' 93
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de reposiç~o durante o an05~

Pois bem, o proponente do modelo em questão afirma

que o lucro assim obtido -- a custos de reposição e com

base na premissa de conservação do capital físico -- é

passível de restrições enquanto medida p~ra os 6und0.6

di..6tJú.bu1vw. Isto porque:

1 - assume que a manutenção da capacidade produti-
<, va existente.corresponde adequadamente ao

objetivo empresarial;

2 - negligencia o capital de giro, elemento essen-

cial para a capacidade de produção de bens e

serviços; e

3 - falha n~ consideração do endi~idamento, 9 qual

'i geralmente utilizado para financiar parte

da capacidade produtiva.

A abondaqem d0.6 fpndá.6 d)..J.dJúbu1vW trata de cada uma

dessas limitações, bem como das deficiências dos relatórios

convencionais ao cus~o histórico.

Para tal, o autor introduz o conceito de C.On.6e.Jtva.-

ça.o da. c.a.pa.ci.da.de.do ne.gõúo. Este i fundado na idéia de que

uma go~n9 c.onc.e.Jtn somente possui fundos distribuíveis,

apos ter destacado provisão para manter aquela parcela

de sua capacidade operacional financiada pelo capital

próprfo.

Em contraste com a c.a.j.Ja.úda.de.pJtOdu.t.J..va.ou 6:ú.,~c.a, a

c.apa.údade. do ne.gõúo inclui, além das instalações, os segui~

56 SEC, Ac.c.oun:ti.ng S We..6 Re.f.e.a..ó e. nÇ J 9O! M anch. 23, J 976.

/
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tes fatores:

a) reconhece que uma empresa em funcionamento

freqUentemente desativa certos produtos, enqua~

to lança outros e se expande para novos merca-

dos;

b) pressupoe as necessidades de capital de giro

.líquido como elemento essencial à capacidade

de produzir e.vender dado volume de bens e

serviços;

c) em vista das variaçoes de preços dos ativos

depreciáveis, admite provisões separadas para

a capacidade produtiva que se planeja repor e

para aquela que não se espera .repor ao final

da vida econômica; e

d) reconhece que parte da capacidade operacional

. é comumente financiada com capital ~e terceiros.

Isto posto, os fundos distribuíveis podem ser def~
nidos como o montante. mãx..-c:moque. a. empJte6a. pode. de6liVl.M a.0.6 .6e.uó

. a.úoVÚÁ.ta.6, duJta.nte. o peJr1odo óL5c.a1., <sema.6rdM a. po:te.Vl.úilida.de. do

Vl.e.gÕúo. Representam, assim, o total que se faz disponível
-para dividendos e para expansao da capacidade.

Defende o autor que tal abordagem torna a adminis-

tração apta para avaliar os efeitos. de suas decisões

operacionais, "de investimento, financiamento e dividendos

sobre o desempenho da entidade.e De outra parte, a determi-

naçao dos fundos distribuíveis provê os investidores de .~

uma base segura para avaliar a lucratividade futura e o

potencial de dividendos da empresa. investida.

/
./
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"O Demonstrativo de Fundos Distribuíveis da GSM Corporation"

A título de comprovar a utilidade e facilidade de

aplicação prática do modelo, A. Rappaport desenvolve um

caso ilustrativo, tomando por exemplo uma empresa hipoté-

tica, capital-intensiva, a qual denomina GS\..f COll.poll.a-Üon.

A seguir, um apanhado geral dessa metodologia e a

prescrição das condições necessárias para seu desenvolvi-

mento. Notar que várias adaptações foram realizadas sobre

o texto original, tão-somente no interesse da clareza de

exposição. O substrato básico da idéia foi preservado

tanto quanto possível. Vejamos.

O montante dos 6und0-6 dM:tJúbu1veJ...6 tornado disponí-

vel durante o período é afetado não so pela lucratividade

das operações, mas também pelo fato de a empresa:

- "estar operando num contexto inflacionário;

planejar repor toda sua capacidade produtiva

existente ou transferir parcialmente seu. capital

para outros setores do produto-mercado;

- estar experimentando crescimento nas vendas, e

daí necessitar de mais 6apital de giro; e
..:.ter sofrido uma mudança na sua capacidade de

endividamento.

Considere-se os demonstrativos financeiros da' GSM

como os que se seguem:

/,/
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Tabela 5.1.--Balanço Patrimonial (em $ .mí L)

1978 1977
ATIVO CIRCULANTE

Caixa $ 1.100 $ 1.000
Contas a Rec. (líq.) 16.500 15.000

.,

Estoques 26.400 24.000

Total $ 44.000 $ 40.000

PASSIVO CIRCULANTE $. 11.000 $ 10.000

Capital de Giro Líquido 33.000 30.000
·1

Ativo Imobilizado (líquido) * 22.000 20.000

Total $ 55.000 $ 50.000

Exigível a Longo Prazo s 18.400

36.600
$ 16.700

Patrimônio Líquido 33.300

Total $ 55.000 $ 50.000

* Valores brutos = $ 44.000 e 40.000, respectivamente
para· 78 e 77.

L ,

OBS.: forte liquidez; grau de endividamento de 50% e
rentabilidade do patrimônio líquido = 18%.

.:
/

/
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Tabela 5.2.--Demonstração de Resultados (em $ .mil)

1978 1977

Vendas $ 110.000 $ 100.000

CPV (exclusive depreciação) 79.950 72.600

Despesas de Vendas, Adm. e Gerais 6.550 6.000
" ..•.

Depreciação 7.700 7.000

Impostos Diversos 1.100 1.000

Despesas Financeiras 1.500 1.400'

Total $ 96.800 $ 88.000

Lucro (antes IR) $ 13.200 $ 12.000

Provo P/IR 6.600 6.000

Lucro Líquido $ ~.600 s 6.000

Dividendos $ 3.300 $ 3.000

OBS. : Vendas 78/77 = 11 10%
Quota Depreciação = 17(5%

- Imposto de Renda = 50%
'índice Payout = 50%

; v Lucro líquido/vendas 6%=

./

i'
I
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Tabela 5.3.--Demonstração de Origens e Aplicações de necur
50S.•

(em $ mil)

1978 1977

ORIGENS

Lucro Líquido $ 6.600 $ 6.000

Depreciação 7.700 ,7.000

Das Operações $ 14.300 $ 13.000

Aumento do Exig. 1.p. 1.700 1.500

Total $ 16.000 $ 14.500

APLICAÇÕES

Dispêndios de Capital $ 9.700 $ 8.800

Dividendos 3.300 3.000

Aumento no CGL 3.000 2.700

Total $ 16.000 $ 14.500

/

/.•...
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.Conforme se depreende das demonstrações financei-'?

ras da GSM Corporation, a empresa está experimentando

crescimento e desfrutando de vitalidade econômica. Os

recursos financeiros provenientes das operações, mais.o

modesto aumento'nas exigibilidades de longo prazo, foram

o suficiente para atender a expansão do CGL, a taxa de

distribuição de 50% do lucro líquido e ainda financiar

dispêndios de capital superiores i quota ~e depreciação.

Todavia, corno a demon.6br.a.ç.ã.o de lu.cJWf.J fu.tJúbu1.veM

bem evidenciará, a empresa em tela não está crescendo e,

al~m disso, está distribuindo seu capital. (!!)

Pela ótica deste modelo, os montantes de lucro

líquido ($ 6.600 e $ 6.000), apontados na demonstração

de resultados convencional, estão superestimados em face

da desconsideração para o efeito líquido. de três importan-

tes parcelas:

a) provisão para aumento de custos da capacidade

produtiva;

b) incremento de fundos requeridos para operar um

maior volume de vendas; e

c) fundos disponíveis via capacidade permitida de

endividamento .

.Eis a Demonstração de Fundos Distribuíveis repre-

sentada na Tabela 5.4. a seguir.

/
/
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~ A.l Depreciação Adicional
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Tabela 5.4. --Demonstração··de Fundos Distribuíveis (em $ mil)

LUCRO LIQUIDO APOS I.R.
1978

$ ·6.600
1977

$ 6.000

~. FUNDOS REQUERIDOS P/AUMENTO DE CUS
TOS DA CAPACIDADE PRODUTIVA $ (9.047,5) $ (8.050)

Despesa de Deprecia2ão (ao CUsto
corrente de reposiçao) da capacida
de produtiva que se espera repor - $ 11.550 $ 10.500

5.775 $ 5.250

$ 5.775 $ 5.250

Despesa de Depreciação (ao nível
de preços corrente) da capacidade
produtiva que não se espera repor $ 5~197,5 $ 4.550

1.750

$ 2.800

$ (2.300) $ (1.600)

$ 2.500 $ 1.800

$ (8.847,5) $ (7.850)
..

,
$ (2.247,5) $ (1.850)

3.300 3.000

$ (5.547,5) $ (4.850)

Menos Depreciação ao Custo Histórico 1.925

A.2 Depreciação Adicional $ 3.275,5
a::f
O B•. FUNDOS REQUERIDOS P/AUM. DO CAPI-
"'M. TAL DE GIRO LíQUIDO
O·
~. C. FUNDOS DISPONíVEIS VIA CAPAC. DE
~ ENDIVIDAMENTO
M""I
~. SUBTOTAL (A + B - C)

FUNDOS DISTRIBUíVEIS

MENOS DIVIDENDOS

FUNDOS DISPONíVEIS PARA EXPANSÃO
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Pois vê-se que, mesmo após considerar o aumento

nos capitais de empréstimo, a GSM apresentou .de.fi--i.c.m de

fundos distribuíveis. Os maiores custos da capacidade
~

produtiva, associados com o aumento das necessidades de

capital de giro 'e com o pagamento de dividendos irreais,

levaram a empresa a uma liquidação parcial da capacidade.

do ne.góúo, (bu..6ine..6-6 capae-i;tyJ.

Vale acompanhar como foram determinadas as tais

parcelas retificativas do lucro líquido tradicional.

O primeiro elemento da demonstração que se segue

ao lucro líquido após imposto de renda são os 6und0-6

lLe.queJÚd0-6 pMa aume.ntO-6 n0-6 Cu..6.:tO-6da capaúdade. plLodu.:tiva. Estes

con sí.deram o impacto da elevação de preços sobre o Cu..6W

dO-6 pMdutO-6 vendiiia«, bem como sobre. as quo:ta..6 de. de.plLe.úaç.ã.o.

Para fins de simplificação, o autor pressupõe o

método LIFO de avaliação de estoques, por conseqüência do

qual a GSM não auferiu ganhos significativos de estocagem

.no período. Se fosse o caso dos métodos LIFO ou Custo

Médio, haveria de se considerar a diferença entre o custo

histórico e o custo de reposição das mercadorias vendidas.

Quanto aos encargos do imobilizado, é preciso

dividir a questão nas suas duas componentes: cálculo da

depreciação adicional para a capacidade produtiva que se

espera repor e cálculo da depreciação adicional para a '\
. -parpela que nao se espera repor~

Na situação em apreço, a administração entende

que 75% dos ativos fixos brutos atuais serão repostos,

enquanto que os 25% restantes não o serão.

/
/
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Mercê disso, os ajustes para a variação de preços

deverão ser consistentes com os planos da companhia, de

tal maneira que a depreciação seja obtida com base nos

custos estimados em cada caso.

Admitido, pois, o índice 2,0 com~ uma relação

razoável entre o custo de reposição e o custo histórico

para as empresas capital-intensivas, a GSM deverá provi-

<. sionar $ 5.775 mil a. maiolL, vale dizer; o dobro da depreciação

histórica. Veja Tabela 5.5 a seguir:

Tabela 5.5.--Despesa de Deprecia2ão (ao custo
corrente de reposiçao) p/a capa-
cidade produtiva que se espera
repor (em $ mil)

1978 1977
•

$ 33.00Q. $ ,30.000

11.000 10.000

$ 44. 00:0 $ 40.000

a .:Instalações que se espera
repor (75%)

. b , Instalações -que nao se es
pera repor (25%)

·Ativo Fixo Atual - Bruto (100%)

Despesa de Depreciação so
bre a parcela a ser repos
ta (ao custo histórico) - $ 5 ;775 $ 5.250

índice de reajuste = cus~o re:p?sição x 2cus o histôrico x 2

Despesa de Depreciação efetiva pa-
ra. a capacidade que se expera re:p?r $ 11.550 $ 10.500

Quanto ã parcela da capacidade produtiva que a

administração planeja redirecionar, faz-se necessário
ajustá-la, ou por um Lwüce inüla.uonéVúo ge.ILai.., ou pelo

lncüc.e. do seto« in.du..ótJU..a.R. para onde deverá ser ..transferido

o capital. Aqui, foi suposto que a empresa intenciona

reaplicar no setor manufatureiro'e o índice escolhido é o

/
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representativo dessa indústria.

A próxima Tabela mostra que a correçao por um índi

ce igual a 2,7 seria· necessária para atualizar tal fração

do imobilizado, de sorte que a depreciação histórica de

1978 ficará ajustada para o total. e.óe..:tLvo de. $ 5.1.97,5 mil.

Tabela 5.6.--Despesa de Depreciação (aos preços
atuais) p/a Capacidade Produtiva
que nao se espera repor (em $ mil)

1 2 3 4 .. 5
Data de Aqu,!. índice Custo de Fator de Custo A-
sição Específico Aquisição correção tu~izado

1955 100 $ 6.000 290/100 $ 17.400
i960 120 5.000 290/120 ·'12.100
1978 290

$ 11.000 $ 29.500

índice Médio $ 29.500 2,7= = "(

$ 11.000

1978 1977
Despesa de Depreciação ~,

(ao custo histórico) $ 1.925 $ 1.750

índice médio de - x 2,7 2,6correçao x

Despesa de Depreciação
Efetiva p/a capacidade- $ 5.197,5 $ 4.550que nao se espera repor

Ist9 posto, passemos ao segundo.elemento retifica-
tivo .do lucro, quais sejam os óW1.do.6ll.e.queJÚdo.6. paJl.a ·awne.n.t.a

da c.aplial. de. g-Uw .a.qLÚdo. Este, :como é sabido, poderá aumen-

tar...de um período para o outro por uma série de razões,

entre elas um maior volume de vendas, mudanças no mix: de

produtos ou modificações nas políticas de crédito e de

estoque. Se a empresa não fizer provisionamento com

recursos das operações, certamente haverá de recorrer ao

/
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d' 'd t d í 157en 1V1 amen O a 1c10na •

Pela demonstração d? fluxo 'de fundos da companhia

GSM; o capital de giro líquido recebeu um incremento posi-

tivo dâ ordem de $ 3.000 mil de 77 a 78, isto em termos da

posição financeira nas datas de encerram~nto.

Mesmo supondo que esta cifra corresponda de perto

às necessidades médias ou normais durante o ano, segundo

o modelo de fundos distribuíveis é preciso levar em conta

aindâo aumento dos investimentos em estoques e nos rece-

bíveis com base nos custos variáveis. A par disso,'é de

se esperar que o montante acima esteja superdimensionado,

senão vejamos.

Tabela .5. 7--cálculo do Custo Variável dos
Produtos Vendidos em 1978 (em $ mil)

Est. inicial (LIFO); com
ponente variável) : 22 milhões
+ Custo variável dos pr~

dutos fabricados: 54,7 milhões
= Total disponível no pe

ríodo: - 76,7 milhões
- Est. final (LIFOi com-

ponente variável) : 22 milhões
+ 1,4 milhões

$ 1,0~ = $ 22.000

$ 1,50 = 82.050

= $ 104.050

$ 1,00
$ 1,50 = 24.100

Custo Variável dos Produ
tos Vendidos: 53,3 milhões $ 1,50 = $ 79.950

//No 'que concerne ao vU.ve1. de. e6.toque6 existente ao
-:

final de 1978, vê-se da necessidade de imobilização adicio

57 I€rordarcapítulo2 acerca dos efeitos da inflaçãoe a necessida-
de de financiarrentoexterno para atenderos aumentosnominaisde ven
'das.

/
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na1 de $ 2.100 mil em recursos financeiros, ou seja, 1,4
milhões de unidades ao custo variável unitário de $ 1,50.

Já considerarido que os custos variáveis montam a
72,7% da receita de vendas ($ 79.950/$ 110.000 mil) , os
$ 1.500 mil de acréscimo em conta» a Jte.c.e.beJL, Yl.aJte.a1..idade.,

correspondem à alocação de $ 1.100.rní.L em recursosda empresa.

Vem, daí, que a necessidade real de capital de
giro líquido no período reduz-se a $ 2.300 mil, ou o
equivalente a $ 0,23 para cada $ 1,00 de aumento nas

vendas:

(6 CGL = 6 (CX + CR + EST - PAS.CIRC) = $ 100 + 1.100 +
2.100 - 1.000).

Finalmente, o terceiro e último" elemento correspo,!!.
de ao ingresso de fundos permitido pelo nível qe risco
financeiro que a empresa assumiu como desejável. Trata~se
de uma fonte de recursos, mas que não deverá u;ltrapassar
a faixa tida pela administração como compatível com sua
estrutura-meta de capital.

No caso da GSM, foi admitido um volume permissível
de $ 2.500 para o exercício de 78 (vide Tabela 5.4), ainda
que se tenha feito uso de apenas $ 1.700 mil, conforme
mostra o incremento no seu exigível a longo prazo (vide

Tabela 5.3).

Fica, assim, completada a depuração do lucro líqu!
do após o imposto de renda, resultado do qual o autor do
modelo atribui o título de nUYl.do-6fu.tJúbulvw.

As palavras finais são de advertência. Rappaport
não considera a abordagem dos fundos distribuíveis um

/
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-5ub'át-i-t-utopara o plano est;r:-atégicoda empresa; serviria,

§i-mj éomo süplemento àquele e de elemento de verificação

qliaiif--6 ~- ê0ri-sistênéiainterna dos planos operacionais,

-8é iBvést-i-Ibént-é i financiamento e dividendos.

A ExP_r_essãoLiteral do Modelo

P&inãndõ por base as relações desenvolvidas na

§ê~ã.ó ãiitétiót; ~ téiéVante ainda fazer referência ao modo

péi& q:iiãi ás Sifêi'entés variáveis se compõem numa equação

iiiâf:êmã-Eiêá~

Tehãõ á fuéãida dos fundos distribuíveis como o

vãlêf que sé prõêüta determinar, este estaria assim influ-

êfiêlãàó:

A5u§~
l:e p/
ihfla~~o --

Depreciaçao
ao Custo
Histórico

Necess.
de CGL

LüêibLl
q\i~ao
ãpôs IR

19 29 39

-=f- P (-S T -àS) (-1 -- D) L

--Luc-rosretidos Alav.
Fin.

-P - -Luoro ~líquido após :tR, como % das vendas

~ ~ ~~ndas -totais do período anterior, em $

~ts'S =-:: 'aüfuent-:o -das vendas sobre o período anterior,
~m-'$

./
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w = índice de capo de giro líquido (CGL) adicional
requerido para cada $ 1,00 adicional de vendas

C = coeficiente de inflação composto ou média pon-
derada de ajuste da capacidade produtiva a cus
tos históricos

N =' taxa de depreciação a custos históricos por
$1,00 de vendas

D = taxa de distribuição de dividendos fixada como
meta (em % do lucro líquido)

L = grau de alvancagem financeira fixada como meta
(capital terceiros/capital próprio, em %)

FD = fundos distribuíveis

Os quatro elementos básicos da fórmula sao, pela

ordem:

1 -.lucro líquido após IR (LLDIR)

2 - provisão para aumento de custos da capacidade
produtiva

3 - necessidade de capital de giro líquido (N.CGL)
, .

4 - acréscimo na capacidade de endividamento.

A fim de melhor verificar a integração desses

componentes, procedemos à sua aplicação no caso da GSM
CoJtpo.tr.a;ti.OI1 e obtivemos o seguinte 58:

p = 6% ou $ 6.000/$ 110.000 mil

S = $ 100.000 mil
-:

/"fj.S = $ 10.000 mil

W = $ 0,23 ou $ 2.300/$ 10.000 mil

58 Lembramosque O texto original traz a formulaçãomatemáticade for
ma pouco explorada,de sorte que entenderrosdesenvolvê-:-lacom vistas a
um melhor aproveitamentodas conclusões.

/'
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N = 7% ou $ 7.700/$ 110.000 mil

c = 2,175 ou $ 16.747,5/$ 7.700 mil ou

depreco ajusto total
depreco a custos hist.

'O = ,50%

L = 50%

Agrupando em termos dos quatro elementos básicos,

1- P (S + 6S) = 0,06 ($ 110.000 mil) = $ 6.600

2 - (C-l) (N)(S + 6S) = (1,175) (0,07) ($:110.000 mil)
= $ 9.047,5

3 -,W 6 S = $ 0,23 ($ 10.000 mil) = $ 2.300

4 - P(S + 6S) (l-O)L = $ 6.600 (0,50) (0,50) =
$ 1.650

(Valores em $ mil)

Por conseguinte, fica dete.rminado o déficit nos

tundas distribuíveis:

FO = $ 6.600 - $ 9.047,5 - $ 2.300 + $ 1.650

FO = $ (3•097 ,5)

Como se observa, a cifra obtida (FO = $ 3.097,5)

:n~oconfere exatamente com o valor de ($ 2.247,5) constan-

te :ela-Tabela5.4., sendo a diferença devida ao volume admi

-:.tTdode endividamento: $ 2.500, contra $ 1.650 de agora.

~oriforme o demonstrativo 'de fontes e usos da empresa

((Tabela 5.3.), o exigível a longo prazo sofreu um Lncr-emeri

/
/
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','

to de apenas' 1.700, sendo esta, com efeito, a margem que

se permitiria à administração, a julgar pelo montante de

lucros retidos e pelo grau de alavancagem financeira dese-

jada.

Qualificações Necessárias e ,Análise Comparativa

~ objetivo explícito do autor da proposta desenvol

ver um modelo de determinação de lucros que sirva de

aprimoramento ao método do custo corrente de reposição, do

modo como foi exigido de certas empresas norte-americanas

e segundo regulamentação da SECo Além disso, a abordagem

dos fundos distribuíveis destina-se a suprir deficiências

dos relatórios convencionais ao custo histórico, sendo

instrumento de utilidade para a administração avaliar suas

decisões operacionais, de investimento, financiamento e

dividendos.

o que se pretende( em última instância, é simplifi

car.quanto possível o processo d'e apuração da parte dos

lucros que a empresa poderá livremente destinar aos seus

proprietários ( resguardada, ao mesmo tempo, a solidez

econômica e a autonomia financeira do negócio.

Qualificações

,o objetivo aqui não é fazer urna completa análise

do Ac.c.ountiI19 SWe..6 Re.ie.a.óe. 11C! 190 .da SEC. Para isso há

bibliografia mais especializada. Por outro lado, o impor

tante é evidenciar que o enfoque apresentado neste capítu-

lo nos proporciona urna base de referência e de avaliação

(19) para as questões levantadas no capítulo II, quanto
./
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.'
às pressoes inflacionárias sobre a política de utilização

do lucro líquido, e (29) permite um ponto comum para

convergir, de um lado, os modelos teóricos de reconhecimen

to da inflação nas demonstrações financeiras, de outr0, a

sistemática de correção brasileira, introduzida pela Lei

n9 6.404/76, conforme cobertos nos capítulos 111 e IV.

Os pontos específicos que interessam na abordagem

<, em causa, para o fim proposto, são de que se trata de um

esquema voltado a necessidades gerenciais, incorpora a

noção de lucro distribuível e pressupõe uma série de

ajustes ao resultado contábil (hi~tórico), para obter o

saldo que considera disponível para dividendos e para

expansão da capacidade.

Do mesmo modo como o autor intencionou dirigir

qualificações às normas que se .impuseram· às companhias

americanas sujeitas à regulação da SEC, oferecendo, para

tanto, uma alternativa, o regime apl1cável às sociedades

anônimas brasileiras carece de êompreensão mais profunda

e, conforme procuraremos demonstrar, contém elementos

valiosos a finalidade internas gerenciais.

A par dos méritos e defeitos que se têm levantado
:. .:

às diferentes técnicas de ajustamento contábil aos efeitos

inflacionários -- como por exemplo, a contabilidade ~ base

de índice,gerais de preços ou com base nos custos de repos!

ção-", teoricamente falando, o método do custo corrente,

corrigido há algum tempo vem merecendo a primazia na lite-

ratura especializada. Entretanto, poucos países chegaram a

adotar, efetivamente, um sistema amplo de reconhecimento das

variações resultantes de mudanças no poder aquisitivo da
/
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moeda, conjugando-o com as variações específicas de preço.

Assim sendo, as soluções de~orrentes da contabili-

.dade a preços de reposição, corno a que se refere A.

Rappaport, ou a contabilidade a nf.veL geral de preços

(pJÚ.c.e.-le.ve1. ac.c..ounti.vtg· e suas variações,: como ocorre no sis-

terna de correção oficial no Brasil), conve.rt.em+aeem

práticas que minimizam as distorções geradas a nível do

conjunto das empresas, mas não solucionam o problema a

nivel de cada entidade em particular. Para o último ,caso,

a saída, realmente, está na aplicação de instrumentos

concebidos em escala setorial, ou pelos próprios di~igen-

teso

o objetivo de produzir a medida do luoro que

poderá ser distribuído, sem onerar a base econqmica ?e

sustentação do empreendimento; de outra parte, a gestão.

eficiente do binômio liquidez/rentabilidade, n~ma conjun-
v

tura inflacionária, como se depreende, urgem urna contínua

busca de soluções mais efetivas. Nossas obse rvaçóe s , a

seguir, tem fim exploratório e devem ser consideradas corno

tal.

Análise Comparativa

Concentremos a atenção na sistemática contábil

vigente pa~a as sociedades brasileiras. Corno sabemos

dos capítulos anteriores, tanto os critérios para apura-

çao do resultado, como a determinação do lucro base para

cálculo dos dividendos não representariam riscos graves de

descapitalização às empresas, se· considerados: a possibi-

lidade de não se atribuir dividendos em razão de situação
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financeira desfavorãvel, a.constituiç~o de reservas de

lucros a realizar, de reservas de reavaliação ,e, sobre tu-

do, a qualidade do lucro deflacionado -- segundo a mecâ-

nica legal - por diferença entre correção do ativo per-

manente e do patrimônio líquido.

Quanto ao registro de R.e.avatiaç.õeó de ativos, cabe

acrescentar que esta possibilidade, em particular, tem o

especial mérito de suprir a defasagem que se costuma

observar entre o valor de mercado e o custo de aquisição

(mesmo corrigido monetariamente), dos bens integrantes do

imobilizado. A utilização regular desta técnica pelas

sociedades com alto grau de imobilizaç~o constitui um

expediente para desvincular o regime oficial em relaç~o ã
price-level e assemelhã-lo ã contabilidade a custos

, 59correntes. -

Mas, no entender de Rappaport, nao basta que as

empresas considerem o aumento de custos dos ativos depre-

ciáveis. ~ preciso, também, quê a administraç~o esteja

atenta para o planejamento da capacidade produtiva. Nesse

sentido, o autor considera as quotas correntes de depre-

ciação como JLe.c.LLpeJtaç.ã.o do capital investido e de tal sorte,

inclusive, para que haja um provisionamento complementar,

caso existam planos de realocação do capital para outros

setores do produto-mercado.
/

,/

59 Segundoos autores do Manual de Contabilidadedas Sociedades r
Ações (S~oPaulo: Atlas, 1 1 p. 374, as sociedadesque tem na depre
ciaçao valores significativosde seus custos e despesas deveriampro-
ceder urna reavaliaçãoa cada três anos, entre outras razões, para se
obter lucros economicarrentemais realistas.

/
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éónquanto o método de depreciação empregado (em li

nhá tétá, ácelerado etc.) nao seja apenas uma questão de

éSêÓl-h-á, á p!wgfl..amaç.ã.o das recuperações envolve uma deci-

s'~õ gerériêiál, conforme admitida por ocasião do orçamento

&é' êap:Üiál da companhia. De outra parte, a escolha da

&ti6é: p;áfá aplicação da taxa de depreciação (custo históri-

00; éUátó fiistórico inflacionadá, ou custo de reposição) ,

€-ãRi.b-&m é suposto que deva figurar nà avaliação dos proje-
<,

WS dé â,isp~ndio de capital.

N0' que isto se relaciona com a reserva de recursos

fináiiééiiós para plano de investimentos, inclusive a

fépêsiçãó equivaleMe do capi tal consumido (na concepção

ãê ASR i90); deve-se lembrar que uma modificação adminis-

€fã€lvá ná pólítica de depreciação afeta diretamente a

éi§pehlbiiiááde de lucros para serem distribuídos.

Sób este ângulo, parece-nos que o custo do consumo

€ló êàpitáléxistente deveria ,ser independente da intenção

aê fêp~§i~ãb ~om tipo diferenté d~ capital. Aliãs, a

'Opç~ôcoh~eáida pela Lei de SAis (art. 196) para a

ãàmihistração constituir reserva de Re.tenç.ão de. Lueno» I para

ílnãlidadeda espécie, contém méritos reconhecíveis. Deve

%'ér }ustif:ic:adacom orçamento de capital da companhia,

'ãprô'\,âdáem -assembléia geral e desde que não prejudique

o pãgâ'mento do dividendo obrigatório.

\ '

Outro elemento essencial ao modelo de fundos

-C3.1s'ti-lbuíve'i'ssão os fundos requeridos para modificações

do ê:àpitalde giro líquido. Recordando o que foi visto no

cap!-h.llo11, se a empresa permanecer mais ou menos dentro

./
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-da mesmá linha de atividade, a relação entre seu capital

operacional líquido e suas vendas deverá permanecer rela-

tivamenteestável. Desta forma, uma variação positiva

das vendas provocaria uma variação proporcional e positiva

em certos ativos e-passivos correntes.60 A diferença a.

maior deverá ser financiada com fundos permanentes.

Pelas observações de Rappaport, entende-se que a

obtenção do lucro disponível deve levar em conta não só a......

expansao da necessidade de .capital de giro, como também

o ingresso de recursos de terceiros permitido pela políti-

ca de financiamento da companhia. Em síntese, do lucro

contábil histórico, após os ajustes para a depreciação

adicional, as'aplicações no capital de giro e as adições

de novas exigibilidades, chega-se ao lucro remanescente

para o~ acionistas.

Consideradas as variáveis em conj:unto, finalmente,

pode-se estabelecer análises prospectivas e de sensibili-

dade para o montante esperado dê fundos distribuíveis,

conforme sejam supostas variações em cada um dos seus'

fatores determinantes. A título de ilustração, a redução

na neces~idade projetada de capital de giro, digamos de .

Cr$ O~30 para Cr$ O,2~ por cruzeiro de acréscimo nas ven

das, permitirá à empresa elevar de 5% para mais de 8% sua

taxa de expansão das vendas. Analogamente, outras tantas ava

liaçõesp::x1erãoser efetuadas, desde que sejam admitidas

modificações nas políticas atuais de dividendos ou de

60 Representamaquelas fontes e aplicaçõesque giirame se renovam ao
ritmo de produçãoda firma. Estão ligados à administraçãodas compras
e dos estoques e ao sistema de vendas e cobrança.

/"
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financiamento, por exemplo 61.

Este enfoque que explicitamos, vale repetir, tem fim
exploratório e deve ser considerado como tentativo. Nossa
intenção foi oferecer um procedimento relativamente refinado
para a tomada de decisão financeira, em-face do problema funda-
mental da inflação. A analogia com o caso das empresas nacio-
nais serve para mostrar que, pelo menos em parte, a deficiência
do sistema oficial de correção pode ser compensada.

61 Recordarrosque o nodelo inclui análise gráfica acerca dos :tJwde-
0665 entre crescimentode vendas/lucratividadesobre vendas, sempre
focalizando a interdependênciadas variáveis e o ponto de nivelarrento
dos fundos distribuiveis. Não nos estendererrosneste ponto além da
exemplificação.

/'



·CAPíTULO VI

RESUMO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resumo

A premissa fundamental que orientou a elaboração

da presente monografia foi a de que as alterações no nível

geral de preços~ particularmente quando são persistentes,

ou quando seu ritmo sofre brusca aceleração, afetam as

operaçoes das empresas de muitas maneiras, introduzindo

uma nova variável a ser considerada do ponto de vista

econômico-financeiro.

'.A ausência de modelos ou e·squemas de análise que

permitam detectar, medir ou incorporar os efeitos exercidos

FeIa inflação sobre a tomada de decisões financeiras motivou

a escolha ~o atual tema e o objetivo cingiu-se especificam~nte

à política de distribuição de resultados das empresas.

Para colocar de outra forma, seu propósito foi melhorar
a compreensão de conceitos e fatores fundamentais que poderiam,

em tese, interferir nas políticas.de utilização do lucro líqui-

do obtido pelas empresas. Enfocar o problema pelo ângulo da

capacidade de autofinanciamento, quando se têm presentes uma

conjuntura inflacionária e uma natural restrição ao influxo de

novos capitais próprios ou a financiamentos de terceiros,
/ 117
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pareceu-nos o meio de restabelecer a célebre dicotomia: paga-

mento de dividendos x retenção de lucros.

Lançadas as bases conceituais no capítulo um, o capí-

tulo seguinte cuidou, primeiro, de revisar o estado da arte

dos dividendos como está consubstanciado no corpo teórico

das Finanças, depois, passou a delinear alguns problemas

efetivamente relacionados ao papel da variável inflacionária.

Ali, a discussão ainda permaneceu centrada no plano teórico

normativo.

o capítulo três deslocou o ponto de interesse para a

natureza dos dividendos no modelo jurídico brasileird' e

estendeu consideraç6es como sejam: definição, base de~cálculo,
. .

significado prático do dividendo obrigatório e outras quest6es

correlatas. Ãquelas alturas, o impacto do proce~so d~ mensu-

ração sobre a qualidade dos lucros a serem destinados aos

proprietários nãõ havia sido cogitada.

o quarto capítulo focalizou diretamente a problemática
do Luc ro., Descreveu os métodos alternativos d'e ajustamento

contábil às flutuaç6es de preços e distinguiu-os em relação

ao sistema de correção monetária prevalecente para as compa-

nhias brasileiras.

Com o fim de integrar o conjunto da temática sob a
ótica do administrador financeiro, o capítulo final introduziu

pm modelo'de lucros distribuíveis e concentrou-se, primordial-

mente, na sua avaliação como instrumento gerencial, além de

oferecer conclus6es gerais quanto ao seu uso no âmbito das

empresas nacionais.

/
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Consideraç6es Finais

o estreito relacionamento observadõ entre aspectos fi-

nanceiros e contábeis da decisão de dividendos e a brutal influ

ência sobre ambos provocada pela inflação compõem o arcabouço

básico sobre o qual sublinharemos as conclusões relativas a

este texto.

Sabemos que existem muitas formas de ressaltar a impor-

tância dos lucros retidos para o financiamento do conjunto de

aplicações da empresa, como também não se desconhece os argumen., --
tos em prol da distribuição de lucros aos proprietários. A teo-

.ria financeira dá ampla cobertura aos dois ângulos da questão e

destaca a responsabilidade dos gerentes de fazer a firma gerar

recursos suficientes para suas operaçoes e premiar os fornece-

dores de fundos.

Ora, ao examinarmos situações até de certa forma pouco

~ofisticadas, conforme exposto na segunda metade do capítulo 11,

o que se verifica é que o autofinanciamento se transforma, de

opção, em uma fonte de recursos absolutamente vital sob condi-

ções inflacionárias. Tanto as restrições do mercado de capitais

(acesso a linhas de crédito, financiamentos a longo prazo, subs-

crição adicional de capital), como o risco crescente de não

alcançar o equilíbrio financeiro ----i.e., de garantir níveis

adequados de liquidez - conduzem o dirigente para a otimização

da fonte de recursos próprios. .Assegurar uma taxa de crescimen-

to real às.vendas, e daí a necessidade de maior volume de capital

operacional, ou, aproveitar-se das escassas· oportunidades de
/"
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investimento, e daí alimentar o fluxo interno de fundos, tende-

ram a relegar os dividendos à condição de variável residual

passiva.

Conquanto a decisão nao seja (e nao deva) ser unilateral,
'uma mudança de'política nessa direção não será considerada um

agravo aos interesses dos acionistas, se ponderado que a riqueza

dos proprietários não estaria sendo preservada - ainda menos

'.max í.mí.z ada _.- se distribuições periódicas conduzissem à deterio-

raçãO do patrimônio da companhia.

Conflito relacionado ao anterior diz respeito:i fixação

da estrutura ótima de capital. Como a obtenção de capital de

risco é praticamente inexequivel numa livre economia, pelos

riscos de descapitalização que se oferecem ao irlvestidor vis-à-

vis ao processo inflacionário, as empresas procur.am operar,

então, de preferência com capital de terceiros. Um problema

prático, portantG, muito interessante, é que, mepmo reconhecendo

que é do interesse um maior conservádorismo nas decisões de

endividamento, em função da crise econômica do.país, a dificul-

dade está em como atingir esse ideal.

Uma alternativa que não deixa de contar, seria a redu-

.çao do volume físico de produção e vendas, a fim de t<vrná-lo

adequado às disponibilidades de capital. Evidente que o grau de

.risco aumenta, pois a médio e longo prazo a elevação dos custos

unitários constituiria uma forte pressão, o que afinal provocaria

a perda de competitividade da firma no mercado.

O modo específico pelo qual se pratica a distribuição
de resultados no Brasil levou-nos a focalizar o assunto sob o

prisma jurídico-contábil no Capítuio III. Essa abordagem foi

orientada para a apreciação do significado real do dividendo
/
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obrigatórioe deixou entrever que a mesma legislação também

dispôs mecanismos de proteção à estrutura patrimonial. Ao

retirar parte da liberdade dos administradores em determinar sua

política de distribuição,ao mesmo tempo dotou-os da faculdade

de não cumprir com o dividendo mínimo em razão de situação

financeira desfavorável, de constituir reservas de lucros a

realizar e mesmo de uma conceituação de lucro distribuível ffiais

rígida.

Este último ponto, entretanto, não pôde ser adequada-

mente equacionado, antes de acrescentarmos a hipõtese da eficá-

cia no processo de quantificação do lucro real. Feita uma rá-

pida digressão pelos métodos alternativos de ajustamento contá-

bil, a sistemática oficial ficou eleita como uma modalidade de

price-level e que, pelos estudos e análises que se conhece, tem

o mérito' de ajustar o lucro histórico ao l~cro deflacionado em

termos do poder aquisitivo geral da moeda.

Há, contudo, uma classe de problemas práticos que nao

'deve ter sua significação minimizada. Embora a metodologia

legal apresente pontos positivos, sua defici~ncia maior~ fri-

-samos no Capítulo IV, reside na não correção dos estoques e

no uso de um índice não representativo da e.fetiva variação. do

nível geral de preços.

Se distorções dessa natureza sao de monta para.a apura-

çao do· resultado líquido final, nao se pode deixar de concluir

que um dividendo obrigatório' de 25 por cento constitui um per-

centual excessivamente elevado. Além disso, lucro bruto distor-

cido pela desatualização do custo dos produtos vendidos e/ou

ajustado aos efeitos inflacionários por ind1cadores defasados,

constitui base duvidosa para a imputação do'S~ impostos e também
/'
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~:

para a orientação da gestão econômico-financeira interradas ~resas.- .

De uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade,

nenhuma empresa consegue evitar certo grau de descapitalização

ao 'nível de inflação que vimos atravessando no País. s~, em al-

guns poucos casos, esses efeitos não foram. sentidos na inteira

plenitude, isso deve ser atribuído à retenção de lucros em níveis

satisfatórios.

Pressupondo a necessidade de um modelo de lucros distri-

buíveis que levasse em conta a injeção adequada de recursos pró-

prios, por um lado, e dotasse a administração de um instrumento

gerencial para incorporar os efeitos da inflação, de outro,

endereçou-nos ao desenvolvimento do Capítulo V. Para que o

planejamento financeiro se viabilize, propusemos, é preciso que

o administrador se dé conta do impacto inflacionário sobre sua

estrutura de capitalização em particular, e esteja em condições

de antever as conseqüências de suas decisões a nível operacio-

nal e, finalmente, a nivel estratégico.

o enfoque exploratório que desenvolvemos indicou interes-

sante analOgia com o caso d~s empresas brasileiras. Pelo menos

em parte, a possibilidade de se proceder à reavaliação de ativos

ao valor de mercado e o recurso à retenção de lucros para aten-

der planos de investimento, servem para encaminhar soluções para

o problema do método de correção.

Concluímos que a preservação do patrimônio da empresa em

face do processo inflàcionário constitui um sério problema, para

o qual a legislação brasileira não dedica a devida atenção. Em

face das dificuldades de ordem legal e das exigências normativas

para a contabilidade oficial, confirma-se a neçessidade indis-

pen~ável de uma administração imaginativa e sagaz.

/
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