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INTRODUÇÃO 

·O principal objetivo desta monografia é anali

sar a eficiência dos instrumentos de decisão de crédito 

utilizados oelas instituições financeiras especializadas 

·na concessão de crédito a médio e longo prazos. 

A função investimento dos bancos depende dire

tamente de suas operações de crédito, por conseguinte, a 

eficiência do processo decisório é mui to importante para 

a determinaÇão do volume de crédito em atraso ou incobrá · 

vel, afetando a saúde financeira dessas instituições. 

A moderna teoria financeira éstabelece que quag 

to maior for o ris.co do investimento, maior deve ser o 

retorno requerido pelo investidor. Assim, os critérios 

. adotados pelos bancos' para serem eficientes devem permi 

tir a identificação e quantificação do risco do negócio. 

r:eve-se ressaltar que a decisão de crédito torna 

se ainda mais complexa quando está associada a empreend~" 

mentos de longo prazo de maturação, pois aumenta a gran

de incerteza do fluxo de rendimentos previstos para o fu 

turo, exigindo urna maior profundidade na análise da ope

raçao. 

1 
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Para alcançar o objetivo proposto, foi realiza 

da uma pesquisa fundada no estudo em profundidade do ca-

so particular do.Banco Nacional de Desenvolvimento Econô 

mico e Social (BNDES) , avaliando de forma intensiva a 

sistemática àe análise de projeto recomendada por esse 

banco aos seus .agentes financeiros. 

O presente estudo se propoe a descrever toda 

a complexidade dessa sistemática, procurando fazer sua 

avaliação e, na medi-da do possível, fazer sugestões que 

possam contribuir para a correção das disfunções porven-

tura e xis tentes. 

A seguir, apresenta-se uma síntese dos cinco 

capítulos que compoem o trabalho. 

No Capítulo I são definidos conceitos básicos 

importantes pa.ra o desenvolvimento do trabalho, quais se - - -

jam: o obj_etivo da empresa privada, a ótica de avalia -

ção. do investimento, a diferenciação entre risco e incer 

teza, e a classificação das operações de crédito em rela 

çao a prazos. 

No Capítulo II apresenta-se o funcionamento do 

sistema de concessão de crédito a médio e longo prazos , 

para investimentos de capital fixo, no Brasil. Esse co

nhecimento será Útil para a compreensão mais rápida dos 

elementos a serem pesquisados, tais como: instituições 
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financeiras, fontes de recursos e instr~entosde decisão 

de crédito mais importantes. 

No Capítulo III descreve-se os passos segui

dos para a realização da pesquisa no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES}, a fim dele

vantar o sistema de avaliaçã~ de investimentos recomend~ 

do oor esse Banco às demais instituições de crédito com-:- . 

. ponen tes do ·sistema de Financiamento Industrial. São iàen 

tificados os programas de repasse mais importantes e suas 

normas reguladoras, e descritos os procedimentos para a 

· aferição da viabilidade das operações de empréstimo. 

No Capítulo IV constituiu-se um arcabouço teó

rico em termos de avaliação de investimentos a médio e 

longo' prazos, a ser seguido por instituições financeiras . 

. o estudo de caso não deve se limitar a ·uma descrição da 

situação, inas guiado por um esquema teórico que sirva de 

balizamento para. a coleta e ·interpretação ·dos dados. 

No Capítulo V analisa-se a qualidade da deci

sao de . crédito, tendo por base dois aspectos principais: 

a influência das normas reguladoras DO Programa de Opera 

ções Conjuntas (POCl, principal progTama de repasse de. 

recursos do BNDES, sobre a política ~e crédito dos ban

cos e as limitações da análise de projeto para a avalia

ção. da. viabilidade. da operação de crédito, do ponto de 

vista financeiro. 
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' Finalmente, no Capítulo VI sao consolidadas as. 

observações e constatações verificadas durante o traba -

lho, distinguindo os aspectos mais relevantes e incorpo

. rados os comentários e sugestões considerados pertinen -

tes. 

. r. 



CAP~TULO I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O objetivo do primeiro capítulo é definir con-

çeitos básicos importantes e que são mui to usados ao lon 

go desta dissertação .. 

Inicialmente, deve-se definir qual é o objeti-

vo da empresa privada. Esse é um fato relevante porque 

a moderna teoria· financeira tem desenvolvido grande par-

te de seus modelos e postulados tendo por base a rnaxirni-

zaçao do valor da empresa para os acionistas corno o obj~ 

tivo a ser atingido. 

· Van Horne 1 afirma que: 

"We. a66ume ~ha~ ~he objec~ive o& ~he 6i~m i.õ 

~o !1Jaximi ze i~J.:.. v alue ~o i~.õ ,~ ha.~eho.tde/t.,s . 

Va.tue J..~.:t Jtep~e~.:ten~ed by ~he ma.~k.e~ ptvi.c..e. ofi 

· the c..ompa.ny'.6 c..ommon J.:.toc..k., wic..h, in tu~n. i.6 

6ina.nc..ing, a.nd dividend de.c..i.6ion..6." 

1vAN :HORNE, James c. - Financi.al managemen t and policy . 

. Englewood-Cliffs, Prentice-Hall, 1980, p. 7. 

5 
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Outros autores, como Solomon e Pringle2 defen 

dem que o objetivo da empresa deve ser a maximização do 

lucrC?, aliás, uma posição _que ainda tem mui tos defenso -

res, particularmente no meio empresarial. Referidos au-

tos afirmam textualmente que: 

"A mode~na teo~ia mie~oeconõmica a ~e~peito do 

modo pelo qual a emp~e~a p~ivada deve campo~-

maximi zac;.ão · do luc~o como e~ité.~io de dewã.o ... 

Há muito tempo, porém, que essa posição vem 

sendo questionada nos meios acadêmicos. Robert Anthony3 , 

em artigo publicado em 1960, sugere o conceito do lucro 
~ 

satisfatório como sendo o objetivo da empresa, que tem 

responsabilidade pela comunidade e meio-ambiente no qual 

se encontra inserida. 

Independentemente dessa visão social do objet~ 

vo da empresa dada por Anthony, a maximização do lucro 

tem a limitação de nao considerar o risco e a incerteza 

das decisões financeiras. Cada investimento tem o seu 

2sOLOMON, Ezra & PRINGLE, John J. - Introdução à Admi-
. . 

ministração Financeira. São Paulo, Atlas, 1981, p. 27. 

3ANTHONY, Robert N. - The Trouble with Maximization 

Harvard Business Review, New York, 38 (6): 141-146, 

Nov./Dec. 1960. 
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.,. ~ - . . 
n1vel proprio de risco, que se nao for adequadamente co~ 

siderado poderá acarre-tar dificuldades para a empresa e 

seus acionistas/proprietários. 

Por essa razao,para efeito desta monografia , 

toma-se como referencial que o objetivo da empresa, pa-

ra estar de acordo com a moderna teoria financeira, deve 

ser a maximização do seu valor para os acionistas, ou 

mais precisamente, a maximi zação do preço de mercado de 

suas ações a longo p"razo. Assim, investimentos muito 

arriscados, que possam trazer variações negativas no pr~ 

ço futuro da.ação, não devem ser aceitos mesmo que repr~ 

sen_tem o aumento do lucro no curto prazo. 

O segundo aspecto relevante a ser definido, e 

a questão da Ótica pela qual se· pretende analisar o pro-

cesso decisório das instituições financeiras para opera

ções de crédito de longo prazo, se a ótica privada ou a 

social. 

A. avaliação social ou governamental de proje -

tos difere da avaliação privada porque, enquanto esta cal 

cula a rentabilidade do projeto de investimento através 

da utilização dos preços de mercado dos insumos, a ava -

liação social calcula a rentabilidade através de preços 

qorrigidos, que levam em consideração a escassez e a abun 

dância dos insumos a serem utilizados. 
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A avaliação social de prcje tos é .a ·.Ótica que 

deve ser adotada-pelos órgãos e instituições de crédito 

governamentais que têm o encargo de promover o desenvol-

vimento econômico integrado, cor~igindo distorções seto

riais ou regionais porventura existentes. Para isso, e~ 

ses Órgãos dispÕem de estímulos capazes de atrair o in -

vestidor privado, tais como crédito subsidiado, isenção 

de impostos, cessão de terreno para implantação do proj~ 

to etc .. , elevando artificialmente a rentabilidade do em 

p reen dimen to. 

Para o presente trabalho, contudo, optou-se por 

dedicar ênfase para a avaliação da rentabilidade finan -· 

ceira privada do -investimento, que permita ao Banco to-

mar a decisão de crédito com o objetivo exclusivo de ma-

ximizar a riqueza de seus acionistas. 

Um outro aspecto que deve ser esclarecido e 

quanto ao uso dos termos "ri.sco" e "incerteza". Embora, 

ambos sejam usados indistintamente no decorrer do traba-

lho, há uma diferença clara. entre eles: 

Risco - quando a probabilidade relativa aos vários 

resultados possíveis de um evento ocorrer puder ser 

estabelecida, utilizando-se, geralmente, de dados do 

desempenho passado ou de investimentos semelhantes . .., . 
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Illllcerteza - quando a probabilidade de. ocorrência. dos 

resultados não puder ser prevista. 

Por fim, ~esta definir o que é um investimento 

de médio ou long? l:)razos, ou seja, qual o prazo de amor

tização que deve ter uma operação de crédito para ser 

considerada de curto, médio ou longo prazos. 

Gitman4 ao analisar as características de fi-

nanciamento através de empréstimos·de longo prazo afirma 

que: 

"Empttê..6..Umo de. longo ptta.zo é. de.6inido c.omo uma. 

d:Lvida. que. te.m ma.tuttida.de. ,_supe.ttiott a. uma. a.no." 

Entretanto, seqüenciando seu raciocínio o re fe 

· rido autor considera que: 

"0.6 e.mptté..6timo.6 a. longo p:tr.a.zo .6ão c.onc.e.d-<-do,_s 

.6 a..6 • E.6 te..6 e.mptté..6 .:t-<-mo-6 g e.tta.lme.nte. tê.m ma.tutt{_ 

da.de..6 de. c.-<-nc.o a. doze. a.no.6; e.xl.6te.m ma.tuttida.-

de..6 me.notte..6, poJté.m .6 ã.~ ma.i.6 c.omun/~ a.q ue.le.-6 c.u 

jo pe.tt:iodo mZnimo é. de. c.inc.o a.no.6." 

4GITMAN, Lawrence J. - Princíoios de Administração Fi

nanceira. são Paulo, Harper, 1978, pp. 444 a 449. 
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Por outro lado, a Lei n9 4e 728, de 14.07.65 

que· determinou a criação dos Bancos de Investimento, com 

o objetivo de conceder cré.di to a médio e longo prazos 

estabeleceu que os empréstimos não poderiam ter prazo in 

ferior a um ano. 

A. classificação· de empréstimos de médio e lon-

go prazos como sendo aqueles com maturidade superior a 

um ano·, também está de acordo com a classificação dada 

pela nova Lei das Sociedades AnÔnimas (Lei n9 6.404/76 ) 

para Passivo Circulante e Exigível a Longo PrazoS , que, 

em seu artigq n9. 180, estabelece: 

"A~ obniga~õe~ da companhia, inclu~ive I • 
o-U1CU1 -

-cia~ento pana aqui6içao de dlneitoJ do 

penm.anente, -6enã.o cla.Hiôlcado~ no pa-s.s.L>v•c c.l~ 

cutante, quando_~e vencenem no exencZcio ~e

gui.nte, e no pa~~ivo exigZvel a longo p.·'La.zo, 

J.Je tlvenem ve.nclme.vtto em pnazo malon, cbse-'L 
'}"" 

va.ndo o di-6 po~ to no panágnc(úO úni.C.o do a:-. .. :ti -

go n9 .179.." 

SIUD!ÇIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu & GELBCKE, Er ,.. 

nesto R. Manual de Contabilidade das Sociedades 

por AçÕes. São Paulo, Atlas, 1981, p. 236. 
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Contabilroente, qtuando o perído para vencimento 

da dívida' for inferior a um ano; ,o saldo da conta Empré~ 

' 
timo a Longo Prazo déve ser transferido para. a conta· de 

Passivo ·Circulante, já que se trata de uma Obrigação de 

curto prazo. 

- . Enfim, pelas razoes·expostas acima, -como ·opera 

· ça-o de·. médio e longo prazos foram cdnsidéradas aquelas 

com prazo de amortização superior a um ano, a partir da 

liberas:ão'dos recursos, embora 7 na práticaos prazos se

jam maiores. 



• 
CAP!TULO II - O SISTEMA DE C~DITO A LONGO ·PRAZO 

INVESTIMENTOS EM ATIVO FIXO 

PARA 

O objetivo deste capítulo é apresentar o fun -

cionamento do sistema de crédito a longo prazo para in -

vestimentos em ativos fixos vigente no Brasil, a fim de 

determinar os elementos mais importantes a serem pesqui-

. sados, parti.cularmente, as principais instituições finan 

ceiras e fontes de recursos. Além disso, procurar-se- á 

levantar os instrumentos de decisao de crédito mais usa

. dos para avaliar a viabilidade das operaçoes. 

l. '·Funções dos intermediários financeiros 

Numa economia capitalista há, basicamente, três 

tipos de unidades econômicas em funcionamento: as famí

lias, as empresas e o governo. 

As famílias sào as unidades econômicas supera

.vitárias do sistema, pois possuem um saldo de ativos mo

netários, sem terem, internamente, alternativas viáveis 

de investimentos para sua aplicação. Em contrapartida , 

o governo e as empresas são as unidades econômicas defi

citárias, urna vez que a poupança gerada por elas é insu

ficiente para financiar todas as oportunidades dé inves

timento existentes. 

12 
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O papel do intermediário financeiro consiste 

em captar e transferir ativos monetários das unidades su 

peravi tárias para as unidades deficitárias do sistema eco 

nômico, de forma mais eficiente do que elas conseguiriam 

_fazer por si próprias. 

A alocação mais eficiente de ativos monetários 

decorre de uma série de vantagens inerentes às caracte -

rísticas dá atividade do intermediário financeiro e que 

o investidor individual não possui. Van Horne6 enumera 

. cinco vantagens próprias do intermediário financeiro: 

"1. Economia~ de e~cala. Ja que o~ inte~media 

~io~ üinancei~o~ ope~am continuamente na. 

eeonomia~ de e~ca.la inace~~Ivei~ ao toma-

do~ de ~ecu~~o~ ou ao poupado~. 

2. Vivi~ibilidade e ülexibilidade. Um inte~ 

medili~io 6inancei~o pode ~euni~ a,~ poupa~ 

~a-5 de di v e~~ a~ pe~~ o a~ ou entidade-!> pa!ta 

&in~ de comp~a. de titulo~ p~lma~lo~ no~ 

montante~ mal~ va~lado~. Em pa~tl-c.u.f..a.~ , 

lhe l dado ~eco~~en a ~onte~ de poupan~a. 

6vAN HORNE, James c. - Fmwões e Análise das Taxas de 

~~ado de Capitais. sã.o Paulo, Atlas, 1972, p.l9. 
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Jt~.:tó com g.tta.nde. ~~me..tto de. de.:te.n.:to.tte.~ de 

pou.pa."ru;.a..6. Ta.mbé.m é po.6~.Z.ve.l, pa..tta. o .:toma. 

ma.i~ 

3. Vive.Mlt)ica.c;.êio e. tti.6co. Compa.na.ndo u.m vo-

te..6, o in:te.ttme.dii.ttio t)inance.itto pode di-
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de ve.vtcime.n:t.o e.m :tZ:t.ulo.ó indi.tte.:t.o~ de. p!ta.-

zo.& d..i6e..tte.n:t.e.~ < Em c.on.6e.qllê.ncia., o-~ ptta. -

dem to.ttna.tt-~e. ma.i.6 a:t.ttae.n:t.e.-6, pa..tta. o toma.-

do.tt t)..inal do.6 .tte.cu.tt.6o.6 e o 6o.ttne.cedott, do 
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5. E6_pe.c.la..U.za.q.ã.o e. c.onve.nlênc.la.. O ln-te.Jtme.-

diinio 6-Lna.nc.e.-i.Jto l um e.4pe.c.la.ll4ta. na c.o~ 

pJta. de. útu.lo4 pn-i.mánlo4 e. L-H o e.llmina. o,~ 

-i.nc.ome.n-i.e.n:te.-6 de. c.ompJta.-6 d-i.Jte.ta-6 pe.lo de.-

te.nton de. poupa.nc.a.-6 ••• " 

O lucro do inte~mediário financeiro advém da 

diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação 

dos recursos.· Esse diferencial deve ser suficiente para 

cobrir os custos fixos e variáveis, e, ainda, propiciar 

uma rentabilidade compatível com o nível de risco da ati 

vidade. 

Quanto mais perfeito for o mercado, rneno~ 
~ 

sera 
---· 

o diferencial entre as taxas de captação e aplicação, com 

ganhos para todas as unidades econ6rnicas, assegurando os 

recursos necessários ao tomador final a custo mais baixo, 

e, propiciando at?licação segura para o investidor. 

Assim, para se alcançar o desenvolvimento econo 

mico nao basta a existência de. recursos para financiame!:!, 

to da atividade produtiva, é necessário, também, que os 

intermediários financeiros promovam de forma eficiente a 

cá.nalizaç~o da poupança gerad:a. interna ou externamente p~ 

ra os investimentos mais produtivos. 
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2. O funcionamento do sistema financeiro no período an-

terior a 196 4 

No oeríodo anterior a 1964, a estrutura do Sis-

tema Financeiro Nacional (SFN) era relativamente simples, 

predominando os bancos .comerciais, voltados para as ope-

rações de crédito de curto prazo. 

Os ·financiamentos para investimentos em ativos 

fixos; com prazo de amortização superiores a um ano, era~ 

praticados, exclusivamente, por instituiçoes de crédito 

oficiais, particularmente o Banco do Brasil e o Banco Na 

cional de Desenvolvimento Econômico? 

Os fatores que desestimulavam~·os bancos comer -

ciais à financiarem investimentos a longo prazo, eram 

principalmente os seguintes:· 

a. A Lei da Usura que limitava o pagamento de juros em 

12% a. a.; 

b. A escalada inflacionária que atingiu taxas muito ele 

vadas no início da década de 60. 

7A partir de 1982,. em a incorporação do Fundo de Inves 

timento Social (FINSOCIAL) , criado pelo Governo Fede

ral, a denominação do Banco Nacional de Desenvolvirnen 

to Econômico foi modificada, passando a incorporar a 

·palavra "social" ao seu final. 
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A conjugação desses dois fatores fez com que a· 

captação de recursos .à médio e longo prazos, nesse perío 

do, praticamente inexistisse. Os bancos, por não dispo-

rem de fontes de recursos adequados, concentraram suas 

aplicações em operações de curto prazo. 

O sistema financeiro vigente apresentava índi -

ces de ineficiência com as instituiçÕes financeiras -na o 

cumprindo o pape 1 de captar e canalizar a poupança das 

unidades superavitárias para as atividades econômicas p~ 

dutivas. 

A outra alternativa que restava às empresas pa-

ra o financiamento de seus projetos era o mercado de ca

pital, via emis~ão de açÕes/debêntures. Entretanto, esse 

mercado era ainda muito incipiente, com os negócios res-

tritos a títulos de p~ucas empresas. 

Em conseqüência, as unidades econômicas de um 

modo geral eram assim prejudicadas. 

o GOverno - era obrigado a criar fundos e programas e~ 

peciais para financiar as empresas privadas nacionais 

em seus investimentos de ativo fixo, fator· que contri 

bui.a para aumentar o déficit pÚblico~ 

·As Ebpresas- deixavam de n:alizar projetos rentáveis por 

falta de recursos para financiá--los. 
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As Famílias-- aplicavam a pou9ança em investimentos ·de 

baixa liquidez e/ou difícil manuseio como imóveis, ou 

ro, jÓias, imóveis, moedas estrangeiras etc .. , a fim 

de se protegerem da desvalorização do cruzeiro. 

3. A grande reforma do Sistema Financeiro Nacional 

No período empreendido entre os anos de 1964/66, 

o Governo Federal realizou uma ampla reforma no Sistema 

Financeiro, procurando adequá-lo às necessidades do pro-

cesso de industrialização que se pretendia implantar no 

país. Entre as leis aprovadas naquele período destacam

se, pela importância, as seguintes: 

a. Lei n9 4.357, de 16.07.1964, que iiistituiu .a corre -

çao monetária e criou as Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional CORTN), estendida posteriormente -a 

captação ·e à concessão de empréstimos; 

b. l~ei n9 4.595, de 31.12.1964, que reformulou o siste-

ma financeiro e criou o Conselho Monetário Nacional 

e o Banco Central com atribuições típicas de Autori-

dades Monetárias; 

c. Lei n9 4.728, de 14.07.1965, que reformulou o merca-
. . 

do de capital, instituiu mecanismos para captação de 

recursos a médio e longo prazos e especializou as 

instituições financeiras para atuarem em faixas esp~ 

cíficas do mercado. 
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A reformulação do Sistema Financeiro Nacionals~ 

baseou em duas principais medidas: a primeira foi a in~ 

titucionalização da correção monetária, criando condições 

para o surgimento de títulos de crédito de médio e longo 

prazos que oferecessem juros reais positivos em relação 

ã inflação. Essa medida permitiu a captação da poupança 
• 

até então anlicada em investimentos não produtivos. 

A 'segunda medid.a foi a especialização das inst!_ 

:tuições financeiras para atuarem em faixas específicas do 

·mercado, proporcionando a formulação de políticas de crê 

dito para todas as atividades econômicas. 

A estrutura do SFN após a reformulação process~ 

da, passou a ser a apresentada no quadro Em termos 

operacionais o SFN pode ser dividido em cinco subsiste -

mas distintos : 

a. Sistema de Financiamento Indus t:z::ial; 

b. Sistema de Financiarnen to Imobiliário; 

c. Sistema Monetário; 

d. Mercado de Capital; -

e. Sistema de Financiamento de Conslll.llilto •. 

Cada sistema é constituído po·r instituições nor 

ma ti vas que regulam e controlam as operaçoes e_ por ins·ti 

tuições operativas que atuam no mercaoo. 
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Para o presente trabalho, interessa avaliar o 

funcionamento do Sistema de Financiamento Industrial, CXJin 

posto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), que exerce o papel de instituição norma

tiva, e pelos Bancos de Investimento e Bancos de Desen -

volvimento que atuam como instituições operativas. 

4. O Sistema de Financiamento Industrial 

4.1. O BNDES 

O BNDES foi criado em 20.06.1952, .como autar 

quia federal, sendo atualmente urna empresa pública, vin

culada à Secretaria de Planejamento (SEPLAN). 

Para alcançar seu objetivo o BNDES conta com r~ 

cursos orovenientes de fundos específicos, dotações go

vernamentais, repasses externos e recursos próprios. 
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A aplicação dos recursos se dá diretamente ou 

através de agentes financeiros, Bancos de Investimento e 

Bancos de Desenvolvimento, credenciados de acordo com 

critérios seletivos fixados pelo BNDES. Os agentes fi -

nanceiros fazem juz a uma remuneraÇão de "delcredere" p~ 

la operação de repasse, ficando responsáveis pela mesma 

perante o BNDES. 

Vi'a de regra, a aprovação do crédito é decidida 

com base na análise do t)rojeto elaborado pela empresa so 

.licitante, seguindo o roteiro fornecido pelo BNDES. O 

nível. de informações analisadas depende da ~odalidadé ~ 

racional e do valor do investimento. 

Quando a operação é realizada através do agente 

.·financeiro, o processo de aprovação depende do valor do 

financiamento e do nível de alçada decisória do agente , 

se o valor do financiamento estiver dentro da alçada, a 

decisão é tomad.a pelo agente,. caso contrário, o projeto 

e a análise são encaminhados à apreciação do BNDES. 

Al€m dos fundos e programas administrados pelo 

BNDES, deve-se mencionar, pelo vol'lJR'fe de aplicações, o 

Fundo de Financiamento para a Aquisi~ão de Máquinas e 

Equipamentos Industriais CFINAME), ;administrado ini'cial

mente pelo BNDES, para posteriormente, a partir de 1966, 

ga:phar .autonomia o.rópria na es trutt."'ra do Banco. 
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4o2. Os Bancos de Investimento 

Os Bancos de Investimento foram criados pela 

Lei n9 4.728, de 14.07. 1965, cómo objetivo de incorpo

rar as instituições financeiras privadas na oferta de 

crédito a médio e longo ~razos. 

Além da função ativa de financiamento de inves-

timen:tos em·ativo fixo, que é a que constitui foco de e~ 

tudo, ·os Bancos de Investimento atuam em várias outras 

modalidades de operações, tais como financiamento de ca-

pital de giro, arrendamento mercantil, administração de 

carteiras de títulos e valores mobiliários, operações de 

"underwriting" e outras. 

Quanto às funções passivas, de captação de re

cursos, as mais relevantes são: depósitos a prazo fixo 

através de Certificado de Depósito Bancário (CDB) e/ou 

Recibo de Depósito Bancário CRDB) , repasse de -· . · ...... 
recursos 

de instituições de crédito oficiais e· empréstimos exter-

nos. 

A Tabela 1 relaciona a função ativa de finan -

ciamento (investimentos de capital fixo + capital de gi-

rol_ com as funções passivas de capt.ação de recursos go -

vernamentais é externos r dos :Bancos de Investimento, no 

período 1977/8L 
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TABELA 

BANCOS DE INVESTIMENTO - EMP~STIMOS VS o FONTE DE RECURSOS 

EM CR$ MILHÕES 

EMPRt:STI RECURSOS RECURSOS 
ANO MOS GOVERNA- EXTERNOS B/A C/A C+B/A 

(A)_ i !-1ENTAIS (C) 
I (.B 

i 
. f 

1977 ! 93o588,6 19o966,5 20o916,0 21,3 22,3 43,6 
I 

1978 .1 147 o 719' 8 23o 958,8 38·.674, 4 16,2 26,2 42,4 
I 
i 

1979 2960274,5. 51.899,6 I 75ol68,3 17,5 25,4 42,9 

1980 414.263,4 77o555,0 148.613,9 18,7 35,9 54,6 

1981 829.692,9 130.774,3 279.238,4 15,8 33,9 49,4 

. FONTE: ANBID 

Shizukusa8 , quadro III, IV e V 

A· Tabela 1 demonstra que o volume de repasse de 

recursos internos e externos representam, aproximadamen-

te, 50% da a9licação dos Bancos de Invest;:imehto em oper.§! 

ções de financiamento, com os recursos externos atingin-

do 36% do total, em 1980. 

8SHIZUKUSA, Izumi - Estrutur.a do Sistema Financeiro 

Nacional e os Bancos de Investimento. S~o Paulo , 

1980r o. 75/6/7 (Dissertação de Mestrado FGV/EAESP). 
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O crescimento acentuado do repasse de recursos 

externos pode ser exPlicado pela política adotada pelo 

Governo no sentido de incentivar o endividamento externo 

das· empresas, como forma de financiar o déficit no balan 

ço de pagamento. Essa situação deve ter-se modificado , 

recentemente, devido ao receio das empresas de uma nova 

rnaxi-desvalorização do cruzeiro, bem como a atUal crise 

de liquidez que o país atravessa, dificultando a obten -

çao de recursos externos. 

De qualquer modo, é incontestável a relevância 

do repasse de recursos na estrutura de captação dos Ban-

cos de Investimento. Outrossim, deve-se destacar que 

as operaçoes de empréstimo para capital fixo representa-

ram cerca de 70% do total de créditos concedidos no pe -

ríodo. 

Quanto. à. tomada de decisão sobre a viabilidade 

das ope·rações de empréstimo, Shizukusa9 afirma que: 

"0.6 6i na.nc..ia.me.n:to-6 .6 o me.n:te. de.ve.Jtão .6 e.Jt c.. o nc..e.di-

do-6 a.pÕ-6 a. a.nã..ti-6 e. de. via.b.iR.ida.de. e.c..o nom-tc..a. e. 

:tê.c..nic..a. do ptto j e.:to de. in.v:u:time.n:to pltopo-6 to 

a..té.m da. e.x.e.quibi.tida.de. de. cpe.Jta.<;.ão de. um modo 

g e.na..e .• ·~ 

9 . 
SHIZUKUSA, Izumi - Estrutura do . .Sistema Financeiro 

.Nacional e os Bancos de Investimento, p. 59. 
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Geralmente, para a concessao do empréstimo, 
~ 

e 

exigida uma garantia real da empresa, como forma do Ban-

co se proteger nelo risco do negócio, as garantias mais 

comuns sao: a reserva de· domínio, a alienação fiduciá 

ria do equinamento e a hipoteca de bens imóveis perten -

centes à empresa ou aos seus proprietários. 

4. 3. Os Banc.os de Desenvolvimento 

Os Bancos de Desenvolvimento foram regulamenta-

das nela Resolução n<? 93, de 26.08.1968, do Banco Cen 

tral, com as .atribuições de f_inanciar inv~stimentos de 

capital fixo e de giro, à médio e longo prazos, para em-

presas pÚblicas e privadas nacionais. 

Os Bancos de Desenvo.lvimento diferem dós Bancos 

de Investimentó por terem o capital social controlado p~ 

los Governos Federal ou Estaduais, e visam incentivar· o 

desenvolvimento regional e estadual mediante uma políti-

ca creditÍcia de encargos financeiros mais baixos que os 

do mercado. 

Os Bancos de Desenvolvimento, quanto à área de· 

atuação, podem ser regionais e estaduais. Os Bancos de 

Desenvolvimento Regional atuam numa área geográfica com-

!JOSta por mais de um.Estado e são os seguintes: 
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Banco da Amazônia S.A. (BASA) 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 

Entre os Bancos de Desenvolvimento Regional, o 

que merece maiqr destaque é o BNB, quer por ser o mais 

antigo (foi criado pela Lei n9 1.649, de 19.07.1952) 

quer pelo seu volume de empréstimo que lhe permitiu ocu-

par o terceiro lugar entre os estabelecimentos bancários, 

no ano de 19 82, superado a-penas pelo Banco do Brasil (19) 

e Banco do Estado de são Paulo (29). O BNB foi, ainda, 

em 1982, o agente líder da FINAME em todo o país. 

Por sua vez, os Bancos de Desenvolvimento Esta-

duais são formados por uma rede com 21 instituições fi -

nanceiras, e, no dizer de Galvêas 10 

"Em .õu.a. ma._[otz._[a., -~ão a.{nda. á.: pequ.e.na. Mme.Mã.o 

~, contando com tz.ecu.tz.4o~ ptz.aptz.io4 i_[m_[ta.do6 

~ao levado4 a openatz. ba.6ica.mente com linha6 de. 

tLal. " 

lO.GAI ... vt:AS, Ernane - Evolução do Sistema Financeiro e 

do Mércado de Capitais. Revista Econômica do Nor~ 

deste, Fortaleza, 13: jan/mar 1982, p. 43. 
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A Tabela 2 apresenta a evolução da estrutura de 

ca:otaç.ão de recursos dos· Bancos de . Desenvolvimento Esta...: 

dual, no período 1978/82. 

TABELA 2 

BANCOS DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL - FUNÇÕES PASSIVAS 

(EM %) 

-
IEP6srros · REPASSES REPASSES EMP~ST!M) RECEITAS 

ANCS A PRAZO OFICIAIS' EX'IERNCS AIJT. M:NET. PIDPRIAS 
PASSIVO PASSIVO PASSI'ilO PASSIVO PASSI\D 

~z/1978 0,4 67,7 2,2 121 2•. 15 ,2 

~z/1979 1,2 65,0 2,9 9,0 15' 4 .. 
~z/1980 5,4 62,0 3,5 6,9 14,1 

~z/1981 14,0 . 5415 6,8 5,3 J 12,0 

Daz/1982 28,5 46' 4 6,9 4,2 10,2 

FONTE: Boletim do Banco Central 

O dado que merece destaque .na. Tabela 2 é o sig-

nificativo crescimento da conta de Depósito a Prazo que 

passou ·de O, 4% do Passivo, em 19 78, para 2 8,5%, em 19 82. 

O reoasse de recursos de instituições ~ficiais, como se 

pode verificar, representa a maior fonte de recursos, a~ 

sar de ter apresentado uma queda gradativa no período. 
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Outra característica interessante dos Bancqs de 

Desenvolvimento é que.dependendo da forma de atuação, p~ 

dem ser ouros ou mistos. · Os bancos considerados puros 

sao aqueles que atu.fim exclusivamente na área de . fomento 

e mistos os que atuam também na área comercial. 

O instrumento usado pelos bancos para a tomada 

de decisão de investimentos em ativos fixos é a análise 

de :r:>rojeto. Bacha et aliillconsta taram que, salvo poucas 

exceções como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o 

Banco. de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES), a 

análise é. reali.zada nos moldes do BNDES, me.sJ!lo quando a 

operaçao é feita com recursos próprios. 

llBACHA, Edmar et alii - Análise Governamental de Pro

jetos de Investimento no Brasil: orocedimentos e 

::ecomendações. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 19 72. 
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CAP!TULO III - A REALIZ~ÇÃO DA PESQUIS~ 

A finalidade deste capítulo é apresentar os pa~ 

sos seguidos para a realização da pesquisa, desde a sele 

çao do Banco.Nacional de Desenvolvimento Econômico e So

'cial (BNDES} como a instituição de crédito do Sistema de 

Financiamento Industrial a ser visitada e o estabeleci -

menta dos·objetivos a serem perseguidos na pesquisa, até 

a descrição das informações mais relevantes levantadas. 

lc A .Delimitação do Horizonte da Pesquisa 

No intuito de tormar o trabalho exeqüível foi 

necessário delimitar a abrangência da pesquisa realiza -

da. 'Em primeiro lugar, entre os vários tipos de opera -

çao praticados pelos Bancos de Desenvolvimento e Bancos 

de Investimento, o trabalho se limitou a analisar os ins 

trumentos de decisão usados para as oper,ações de finan - · 

ciamen to de capital fi.xo, em particular com recursos pr~ 

venientes de· repasse o 

Essa limitação se justificou pelo fato de que 

cada tipo de operação, pela sua cornplexidade,_enseja uma 

sistemática de análise distinta< Além disso, não há uni 

formidade nos procedimentos utilizados, ã medida em que 

a Çecisão é tomada com base na sensibilidade e experiên

cia do gerente, enquanto em outros bancos são usadas téc 

30 
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nicas mais sofisticadas como análise de balanço, modelos 

de previsão de falência, análise de cadastro, dentre ou-

tras. 

Algumas dessas técnicas são, inclusive, consid~ 

radas confidenciais oelos bancos que as desenvolveram 

tornando difÍcil o acesso 
.. 
as mesmas. Isso nac ocorre, 

todavia, com as operaçoes de financiamento de capital f!_ 

xo, onde a técnica denominada de "análise de projeto" e 

bastante disseminada e utilizada pela maioria das insti-

tuições financeiras. 

Ademais, a operação de financiamento de investi 

mento.em capital· fixo é uma função ativa comum tanto a 

Bancos de Investimento quanto a Bancos_..de Desenvolvimen-

to. 

O passo seguinte foi determinar a forma de rea-

lização da pesquisa, de modo a identificar os aspectos 

considerados mais relevantes da análise de projeto para 

a tomada de decisão a respeito do investimento, do ponto 

de vista financeiro. 

Devido ao grande número de instituições de cre-

dito .comnonentes do Sistema de Financiamento Industrial 

Ccadastrados como ag.entes financeiros do BNDES há 33 ban 

cos de investimento, 13. bancos de desenvolvimento puros 

e 13 bancos de desenvolvimento que atuam também corno ban 
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co comercial) ~ao seria prático nem exeqüível visitar to 

das, em razão do que julgou-se prudente,· inicialmente, s~ 

lecionar-se urna amostra composta por um certo número de 

bancos de desenvolvimento e de investimento a serem visi 

tados para, T)osteriorrnente, registrar as observações que 

pudessem ser generalizadas para todo o universo. 

De imediato, constatou-se que esse tipo de pes

quisa· conquanto ·atendido os requisitos de exeqüibilidade 

e acesso às informações ensejaria outras dificuldades de 

ordem técnica e operacional, entre as quais pode-se des

tacar como de maior expressão,· as seguintes: 

ao A-complexidade para a seleção de urna amostra estatis 

ticamente representativa, que dadas as peculiarida -

des do proje_to' . deveria ser feita de forma intencio:... 

na.l em função da aparente representatividade de cada 

elemento selecionado, esse tipo de amostragem apre -

.senta a desvantagem de equívocos no pré-julgamento da 

amostra; 

b. A segmentação do mercado financeiro de longo prazo se 

ria·outra limitação a ser superada, pois seria neces 

sário que cada faixa do mercado fosse ad,equamente re 

presentada. Cláudio Haddad, diretor financeiro do· 

Banco·Garantiade Investimentos( afirmou que dada a 

impossí.:Oi lidade de concorrer com bancos do . porte do 

BRADESCO, que ·possuem redes de· captação de rectlrsos 
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bastante· extensas, podendo, assim, oferecer taxas de 

juros mais baixas nos empréstimos, faz com que o Ban 

co Garantia atue numa faixa de mercado distinta, tra 

balhando com um pequeno número de.empresas selecion~ 

das e oferecendo tratamento diferenciado com maior ra 

pidez e flexibilidade nas operaçoes; 

c. O tempo neces :;{rio para realizar a pesquisa seria de 

masiado longo com custos acentuados, sem qua, no en

tànto, se pudesse dispor de níveis aceitáveis de cer 

teza de que os resultados seriam compensadores. 

Por outro lado, como cerca de 50% dàs aplicações 

dos Bancos de Investimento -e proveniente de repasse de 

recursos, sendo es~e percentual ainda mais elevado para 

os Bancos de Desenvolvimento, optou-se por realizar ~~a 

pesquisa dirigida; centrada no BNDES que é a instituição 

normativa do Sistema de Financiamento Industrial, em vez 

de pesquisar algumas das instituições componentes do sis 

tema. Optou-se por conhecer a entidade reguladora e 

orientadora dos comportamen_tos das demais entidades. 

Ademais, o BNDES é o principal instrumento de 

execuçao da política de crédito do Governo Federal, -ten

do~ entre outras atribuições, .a função de administrar os 

fundos e programas de repasse de recursos oficiais, atr~ 

· .vés dos Bancos de· Investimento e· Bancos de Desen-volvirnen 

to •. 
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Por outro lado, admite-se que é _provável q~e a 

constatação feita por _Bacha· et alii 12 , ao levantarem o 

sistema de avaliação de projetos pelos Bancos de Desen -

volvimento, de que ? análise de projeto calcava-se em 

critérios e procedimentos recomendados pelo BNDES, mesmo 

quando se tratava de operações com recursos exclusivamen 

te próprios, ainda possa ser aceita e, mesmo, extrapola-

da para os Bancos de Investimento. 

A área escolhida oara a reali~ação da investig~ 

çao foi a ~rea de Projetos III" (AP-IIIl, que na estrutu,..,. 

ra organ.i zacional do BNDES tem a responsabilidade de coar 

denar e controlar as operaçoes através de agentes. Os 

ob)etivos estabelecidos e perseguidos durante a pesquisa 

foram os seguintes: 

a. Identificar os programas de repasse mais relevantes; 

b. Identific~r as normas reguladoras desses programas; 

c:;. Descrever os procedimentos recomendados para a aferi 

ção da viabilidade das operações. 

12BACHA, Edrnar et alii - Análise Governamental de Pro

. je·tos: de Investimento n-o Brasil: procedimentos e 

recomendações. 
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Feitas todas essas· considerações sobre a delimi 

tação do objeto da pesqu~sa, a fim de torná-la exeqüível, 

não se pode deixar de reconhecer que a mesma encerra al-
. 

gumas limitações, ·das quais a mais relevante é a nao réa 

lização de visitas a bancos de investimento e de desen -

volvimento para. constatar se as técnicas e procedimentos 

. recomendados ·pelo BNDES são realmente adotados na práti- · 

ca. Fica a sugestão' dessa nova pesquisa como tema a ser 

seguido em outro trabalho. 

2. A Pesquisa no BNDES 

. 2. 1. Programas de Repasse mais Relevantes 

De acordo com os dados globais de atuação da 

AP-III, em 19 82, o volume de 'deferimentos atingiu 

Cr$ 22,7 bilhÕes, dos quais Cr$ 20,7 bilhÕes no âmbito 

do Programa de· O,Perações Conjuntas CPOC}_, o que apresen

ta aproximadamente ·91% do total. 

A Tabela 3 lista os demais fundo~ e programas 

existentes no BNDES que são operacionalizados através de 

agentes, com a r.espectiva participação nos deferimentos. 
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TABELA 3 

DEFERIMENTOS POR TIPO DE PROGRAMA- POSIÇÃO: 31.12.82 

em Cr$ milhÕes 

PROGRAMA/FUNDO VALOR PERCENTUAL (%) 

POC 20.701 91,1 

Conserve* 366 1,6 

Fortaleci.:rrento Agentes 842 3,7 

Cebrae 513 2,3 

ABDE 81 0,3 

Procop. 

Embrafilme 

Convênio carne 224 1,0 

TOTAL 22.727 100 'o 

FONTE: Dados estatísticos internos do BNDES 

* O Conserve tem operações executadas diretamente pelo 

BNPES. Nesse caso, os valor dos deferimentos não es

tão aqui computados. 

Pelos valores apresentados na Tabela, é possível pe:;:_ 

~r que o POC é o programa do BNDES mais relevante em 

tennos de volume de aplicações. O Prof. Ancelevicz 13 afir 

mou que: 

13 AJ.~CELEVICZ, Jacob - Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, s.l.p.r s.c.p., 1976, p. 8. 
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"O PnogJtama de. Ope.Jta~Õe..6 Conjunta.6 - POC . é. o 

plt~ne~pal ~~.6tJt~me.nto de. at~va~ão, de. ope.Jta~õu 

do BNVE atJtavê.~ de. age.nte..6 6~nanee.~Jto.6." 

Confirmando essa eX9ectativa, a Tabela 4 forne-

ce a evolução dos deferimentos do POC e da AP-III no pe

ríodo 19 75/82, onde se observa que aoesar do reclínio si~ 

··nificativo que 6correu a nartir de 1979, tanto em valor 

corno em número de operações, o POC manteve um percentual, 

em relação ao tqtal, em torno de 90% .. 

TABELA 4 

EVOLUÇÃO DOS DEFERIMENTOS DO POC E DA AP-III 

Em Cr$ rni 1hÕes (correntes} 
! 

DEFERIMENTOS 

ANO POC AP-III A/B 

NÚHERO VALOR NÚMERO VALOR 
OPERAÇÔES (Al OPERAÇÕES CB1 

1975. L 059 3. 9 70 1. o 70 4 .. 371. 90,8 

1976 1. 225 6.520 1.231 6.850 95,2 

1977 9.77 4. 235 978 4.322 9 J 19 

1978 1. 308 8. 808 1. 317 10 .. 201 8613 

1979 2.534 18.241 2.548 21.178 86,1 

1980. 1. 762 23.904 1. 767 24.548 9 714 

1981. 508 13.729 515 16 c 818 81,6 

1982 535 20.701 550 22.727 91,1 
-
FONTE: Dados estatísticos internos do BNDES 
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· 2.2. Normas Reguladoras do POC 

Uma vez ·identificado o POC como· o programa res

ponsável por cerca de 90% do volume de repasse de recur

sos do BNDES pa~a as instituições financeiras do Sistema 

de Financiamento :lndustrial, faz-se necessário conhecer 

os detalhes mais relevantes das "Normas Reguladoras do 

Program:a de Operações Conjuntas", atualizada e consolida 

da através do Res •. BNDES n9 575/82, de 02.12.1982. 

Os financiamentos do POC destinam-se à implanta 

çao de novos empreendimentos 7 à ampliação, modernização 

e manutenção daqueles já existentes e, ainda, ao fortal~ 

cimento financeiro de empresas públicas e privadas nacio 

nais, preferencialmente de pequeno e médio porte. 

As modalidades de financiamento sao o FINAC 

quando o financiamento é concedido aos acionistas da em

presa para aumento do capital social que, por sua vez, e 

utilizado na execução do projeto, e o FINEM, quando o fi 

nanciamento é concedido diretamente à empresa. 

Os recursos do POC sao .sempre aplicados através 

dos agentes financeiros, com o BNDES assumindo o papel 

de banco de segunda linhac Pela assunção do risco na 

aplicação de recursos do BNDES, os agentes financeiros 

percebem uma remuneraçao de "del credere" fixada pelo 

BNDES, não sendo permitida a cobrança de qualquer outra 

taxa. 
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As operaçoes devem ser analisadas,·pelos agen

tes financeiros, de acordo com procedimentos recomenda

dos pelo BNDES para comprovação da viabilidade técnica , 

econômica, financeira, administrativa e jurídica do pro

jeto. 

A mecânica operaciônal adotada pelos Bancos de

pende do valor do financiamento e da alçada decisória do 

agente, fi·xada pelo BNDES. Para financiamentos de valor 

abaixo da alçada decisória, a aprovação se dá a nível do 

próprio agente, devendo, antes. da contratação, encaminhar 

ao BNDES, para homologação, a Ficha Resumo de Operação , 

conforme modelo anexo n9 1. 

Os .financiamentos de valor acima da alçada deci 

sória são aprovados pelo BNDES com base no relatório de 

análise, preenchido nela agente, de acordo com 

pré-estabelecido. 

roteiro 

·Apesar da responsabilidade pelas obrigações de 

·ordem financeiras serem do agente, independentemente do 

seu cumprimento pelas empresas beneficiárias, as normas 

·estabelecem que o valor da garantia deverá corresponder 

a, no mínimo, 130% do valor do financiamento, podendo e~. 

tas consistirem em hipotecas, penhor., alienação fiduciá

ria, caução de títulos e delegação .de direi to de recebi

mentos. 
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•, 

O prazo de amortização é fixado com base no cro 

nograma de execuçao do projeto e na capacidade de ·paga -

mento, não podendo ultrap~ssar dez anos, compreepdendoum 

período de até três anos de carência, exceto para opera-

ções que visem à adequação do nível de capital de giro 

próprio~ para as quais o prazo de amortização será de 

até cinco anos com dois ános de carência. 

Complementando essa explanação sobre as normas 

do POC, as Tabelas 5 e 6 listam as condições vigentes no 

momento. 
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TABELA 5 

CONDIÇÕES DE FINANCIAr1ENTO DO POC PARA PEQUENAS E ME:DIAS 

EMPRESAS 

CONDIÇÕES 
REGIÃO. I REGIÃO II REGIÃO II 

• Cll. (21 (3) 
I 

1. . Ní\7eis re :oarticipação do 

Sistema BNi:ES até 80% até 70% até 60% 

2. Encargos do beneficiário 

·final 

2.1. Investimento fixo, . 

misto ou sanearrento 
' . 

finanreiro 5% a. a. 7% a.a. 9% a~a. 
: 

2.2. Capital de giJ;O 6,5% a. a.· 8,5% a.a. "10% a.a. 

3. Ieinuneração ào agente 

finanreiro .. 
. . 

3.1.. Investimento f~, 

nisto ou sanearrento 

finanreiro 4% a.a. 3% a.: a. 2,5% a.a. 

3.2. capital de giro 3% a. a. 2,5% a. a. 2% a.a. 
.. 

FONTE: - BNDES - Folheto de divulgaç.ãD do POC 

(11 Região I - Estados· compreendidos na Região Norte e 

Nordeste mais Espíri·to Santo, Uato Grosso,· 

Mato Grosso do Sul, Go·iás, Territórios e 
·-"· 

a região de Minas Gerais incluída no Po-

lígono das Secas. 

C2l. Região II - Rio Grande do Sul, Sa;nta Catarina, Para-

nã, Minas Gerais, RÍo de Janeiro e Dis -
trit.o Federal. 

·DL lEgião III - são Paulo. 
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·TABELA 6 

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO DO POC PARA GRANDES EMPRESAS 

CONDIÇÕES REGIÃO I REGIÃO II REGIÃO III 

. L Níveis ce participação • 

.do Sistema BNDES até 50%· até 50% até '50% 

2. Encargos. do beneficiário 
. -

final 

.2.1 • Subcrédi to expresso . 
e.'!l OR'IN 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

2·. 2. Subcrédi to expresso 

em tE$ 

2. 2.1. Juros LIBOR + 2% LIOOR + 2% LIOOR + 2% 

2.2 .. 2o Comissão ce 
. . •. .. 

repasse 2% a.a. 2% a.a. 2% a.ç.. 

3o :Eenuneração do agente 

finanreiro 

3.1.: Sthcrédi to expresso 

e.m ORlN 3% a.a. 2,5% a.a. 2,5% a.a. 

3.2 • Subcrédi to expresso 
. 
em tE$ 1% a.a. 1% a.a. 1% a.a. 

.. 

FONT&: BND&S - Folheto de divulgação do POC · 
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. 
2.3. Procédimentos Recomendados pelo BNDES para a 

Aferição da Viabilidade de Operações de Crédi- .. 

to 

As empresas que oretendem solicitar a colabora-

çao financeira do BNDES, sob a forma de financiamento e/ 

.ou aval para a implantação de novas indústrias ou expan-

sao das existentes, devem apresentar projetos de acordo 

. com as. inst:z;uções do manual "Normas e Instruções para a 

Apresentação de Projetos Industriais". 

Segundo consta da introdução do citado manual, 

"deseja-se que o projeto contenha informações adequadas 

para uma correta visualização do setor, das característi 

cas da empresa e dos objetivos do projeto". 

•: 

A apresentação do projeto é ordenada de forma 

a facilitar a análise pós terior por parte de técnicos do 

Banco, co~ os itens dispostos ~a mesma seqfiência em que 

·serão .examinados e com as informações consideradas rele-

.vantes. 

Essa exigência se estende por praticamente to-

das as áreas operacionais do BNDES com pequena~ modific~ 

ções, ~nclusive a AP-III, que é a área encarregada pelas 

aplicações do Banco através de. agentes. 



44 

A bem da verdade, deve-se esclarecer que a sis-

temática de análise do BNDES não é criação própria. Tra 

ta-se de urna adaptação de técnicas desenvolvidas por ins 

tituições internacionais de desenvolvimento, como o Ma-

nual de Proyectos de Desarrollo Econômico, publicado pe

las Nações ·unidas, e o Manual of Industrial ~roject Ana-

lysis, publicado pela Or9anization for Economic Coopera-

tion and Development - OECD. 

O projeto e o relatório de análise sao dividi -

dos em oito principais grupos de informações:. 

1. Introdução 

2. A 'proponente· 

3. O projeto. 

4. Análise prospectiva 

5 e Garantias 

6. Méritos e risco do projeto 

7. Providências necessárias à implantação do projeto/re 

comendacões para o acompanhamento 
~ . . . . 

8. Opera·ção proposta/proposta do grupo de análise. 

Desses tópicos, merecem atenção especial, por 

se constituírem no corpo propriamente dito da análise I 

os que tratam da_proponente, do projeto, da análise pro~ 

pectiva e das garantias. Em seguida I eles são apresenta 

dos em maior detalhamento. 
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2. 3. L A Análise da Proponente 

O objet:ivo da análise da proponente é dar ao 

analis-ta urna visão t:rí tica da situação atual e passada da 

empresa e do grupo que está pleiteando o empréstimo; se!_ 

ve, também, para definir o grau de confiabilidade quanto 

aos dados apresentados no prodeto~ 

a. 

Nesse tÓpico são analisados os seguintes itens: 

Aspectos jurÍdicos sao identificados os princi 

pais acioni.stas detentores do controle do capital da 

empresa, a origem do ca:':)ital, se nacional ou estran

geiro, e outras informações pertinentes; 

b. Conceito cadastral - nesse tópico se avalia a ido .. 

neidade da emnresa e/ou do grupo e de seus principais 

dirigentes, com base em experiências anteriores com 

o próprio ban-co ou através de referências bancárias 

e COI!l(-:! rei ais ; 

. c. Situação financeira retrospectiva essa análise é 

baseada em dois anexos ao projeto: Balanços Compa

rados e Demonstrativos de Resulta.dos/!ndices Finan -

céiros. Trata~se de urna análise contábil dos três 

{ü·timos exercícios e do balancete mais recente, a 

partir do qual se examina índi.ces de liquidez, endi

vi-damento, r.entabilidade,. entre outros, 
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d. Situação administrativa-organizacional .:.. busca iden 

tificar e analisar eventuais pontos fracos na estru-

tura administrativa e organizacional da empresa que 

possam representar pontos de estrangulamentos futu -

ros e/ou comprometer a viabilidade do projeto. Qua!! 

·ao é notada alguma deficiência, nesse aspecto, exig~ 

se que a empresa tome providências para corrigi-la; 

e. Aspectos técnicos - tem a mesma finalidade do i tem 

anterior, sendo que voltado para o processo de prod~ 

çao e seus com:nonentes. 

2.3. 2~ A Análise ~o Proje.t~ 

O objetivo ·da análise Cb r;>rojeto é~verificar se os 

orçamentos de obras civis e equipame~tos· estão corretos, 

se os nrazos de execução e desembolsos especificados nos 

cronogramas sao adequados e se o processo de produção -e 

exeqüível (não só quanto à tecnologia a ser utilizada co 

rno qua.ntC? aos processos de obtenção dos insumos 1 • 

2~3.3. A Análise Prospectiva 

O objetivo da análise prospectiva é fornecer uma 

visão da viabilidade do empreendimento quanto à sua cap~ 

cidade de r;>agamento das obrigações decorrentes da contr~ 

tação. do empréstimo pre-tendido. Nesse sentido, são e1a-

. .;::boradas :orojeções ·financeiras com base_ em informações co 
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lhidas junto ã·empresa ou de outras fontes e em premis

sas fixadas tendo em_vista as condições normais de opera 

çao do projeto. 

2 .. 3.4. A Análise das Garantias 

A análise das garaRtias visa demonstrar a ade -

quaçao e suficiência das garantias oferecidas pela empre 

sa. 

A adequação está relacionada com a modalidade e 

prazo da operaçao de financiamento, assim, por exemplo, 

as duplicatas que são consideradas garantias adequadas p~ 

·ra·financiamentos de curto prazo, não se prestam para~ 

rações de longo prazo. As garantias recomendadas, nesse 

caso, sao as relacionadas com bens físicos móveis e imó

veis, e, eventualmente, a vinculação de receitas quando 

se tratar. de entidades ·pÚblicas. --·· 

E! verificado, se o bem já possui alguma aliena

.. çao anterior com outro credor, quando é necessário· levag 

tar-se as condições dessa operação, .·pri.-ncipalmente o pra 

zo e o -valor do empréstimo. 

A análise da suficiência da garantia consiste em 

levantar o valor de mercado do bem e ve.rificar se o mes

mo corresponde a pelo menos 130% do vaJI.:or do empréstimo 

pleiteado •. 
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No Capítulo IV, ,cada um dos tópi-cos componentes 

1 -.~ da análise de projetos, aqui relacionados, serã-o avalia-

dos com profundidade, a fim de levantar as vantagens e 

desvantagens dessa técnica como -instrumento de decisão , 

pelos bancos, para operações de empréstimo de longo pra-

··,··zo .. 

,-'.._ 

... ~ 



CAP!TULO IV.~ A DECISÃO DE INVESTIMENTO EM INSTITUIÇÕES 

PINANCEIRAS 

O objetivo deste caoítulo é consolidar urna for-

mulação teórica em termos de avaliação de investimentos 

de capital, a médio e longo prazos, a ser seguida :por ins 

tituiçoes financeiras. Pretende-se discutir, à luz de 

moderna teoria financeira,. quais. as. vari"ãve.is "mais. rele

vantes na aceitação ou rejeição de solicitações de em

préstimos. 

1. A Avaliação de Investimentos de Capital 

Na área de finanças existem três decisões bási -

cas, das quais det_)ende a obtenção do objetivo da empre

sa de maximizar a riqueza do acionista; 

a. A decisão· de investimento; 

b. A decisão de financiamento; e 

c~ A decisão de dividendos. 

Embora todas as três decisões sejam relevantes, 
~ .. 

o fato de a decisão de investimento ·1ra aplicação ·de re

cursos próprios e de terceiros para a obtenção de benefí 

cios futuros ser a mais afetaqa ~or graus de risco dife-

rentes, faz com que essa decisão deva ser tornada com cui 

dados especiais. 

49 
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Um processo de tomada de decisão de investirnen-

to inadequado, que não avalie corretamente o risco envol 

vido na operação de crédito, pode significar danos irre

paráveis para as instituiÇões fi.nanceiras. 

No dizer de Bierman e Smidt14 : 

"Inve.&timen.to é. o c.omp.ttome.timen.to de 

6eito.& na e.&pe.ttan.~a de .tteatiza.tt bene61c.io~ que 

.&e e.&pe.tta oc.o.tt.ttam em um pe.tt1odo de tempo .ttazoa 

velmente longo no 6utu.tto •.. o~ Jte.&ultado~ de 

um in v e~ time nto po d~m ~ e.tt de.& c..ttito~ em te.ttmo~ 

de c.e!tt.eza Lou inc.e.tttezal do filuxo de c.aixa qué.. 

ele i.tti ge.tta.tt, em c.ad~ inte.ttvato de tempo." 

Uma vez que o principal negócio das instituições 

financeiras é emprestar dinheiro, estando, portanto, a 

maior oarcela de seus ativos aplicadas em operaçoes · de 

crédito, conclui-se que a estabilidade desse tipo de em~ 

presa depende necessariamente da qualidade de sua deci -

·são de investimento. 

14BIERMAN JR. ·, Harold & SMIDT, Seymour As Decisões 

de Orçamento de Capital, Rio de Janeiro, Guanabara 

Dois, 1978, p. 4. 
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As decisões de investime.nto a mé_dio e long~ pr~ 

zos referem-se basicamente a aprovaçao ou rejeição de 

solicitação de crédito por empresas pÚblicas e privadas 

para financiamento ~e implantação de novos empreendime~ 

tos ou expansão de empreendimentos já existentes. Duas 

a~ordagens são recomendadas: 

a. A abordagem de aceitar/rejeitar, quando se tratar de 

urna Única 9roposta de investimento. Envolve a ava -

liação dos dispêndios e retornos de recursos atraves 

de critério predeterminados, a fim de averiguar se a 

operaÇão de. crédito apresenta urna rentabilidade mini 

ma aceitável pelo banco e com base na qual aceita-se 

ou rejeita-se a proposta; 

b. A abordagem de classificação, quando envolver a ava

liaçã.o de propostas alternativas. O fluxo. de caixa 

àas propostas são levantados e classificados. Haven 

do restrição de capital ou se tratando de investime~ 

tos mutuamente excludentes, seleciona-se o que apre

sentar melhor resultado. Deve-se classificar apenas 

investimentos que sejam aceitáveis. 

No caso de bancos, raramente ocorre a existên -

ci.a de projetos concorrentes. Logo, na prática nao há 

necessidade de se analisar critérios de seleção entre al 

terna ti vás concorrentes (abordagem b )_, prevalecendo, po_E 

tanto, a abordagem de acei téitr/re jei ta.r. 

. \ 

''·' .. 

.~ _' 1'"" . • ·~ 



2c . A Decisão de Investimento em CondiçÕes de Certeza 

Em condições de certeza assume-se que todas as 

propostas de financiamento possuem o mesmo grau de risco 

do Banco, e, po~tanto, não afetam o preço de mercado da 

sua açao. Nessa situação hipotética, a decisão de acei

tar ou rejeitar urna determinada proposta é relativamente 

· simples e consiste em avaliar a rentabilidade do investi 

menta usando-se um dos métodos existentes na literatura 

financeira {Payback 1 taxa média de retorno, valor prese~ 

te líquido, taxa interna de retorno, entre outros). 

Nesta monografia, utilizar-se-á o método do Va

lor Presente Líquido (VPL) para medir a rentabilidade do 

investimento por ser o método mais recomendado. Van Hor

. ne 15 , . por exemplo, afirma que:. 

"16 ~ ehoice mu~t be made. the p~e~ent - value 

method gene~ally i~· eon~ide~ed to be ~upe~io~ 

theo~etically. 11 

O VPL é obtido subtraindo-se o dispêndio ini 

cial do investimento do valor atual líquido do fluxo de 

15vAN HORNE, Jarnes · Cc - Financial Management an Policy, 

Oo 121. 
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caixa projetado para um determinado período; geralmente 

·· o prazo da operaÇão de empréstimo a ser concedida, des -

contado a uma taxa requerida de desconto. 

~ principal vantagem do VPL é considerar o va

lor do dinheiro no tempo, permitindo que valores de pe

ríodos diferentes possam .ser comparados. 

n 
VPL = E 

t=O 

A fórmula para cálculo do VPL é a seguinte: 

ôt 

ilt = fluxo de caixa no ano t 

n - número de anos do período considerado 

k = taxa requerida de.desconto 

Autores como Van Hornel6 e Bierman Jr e Srnidt 17 

sugerem que a taxa de desconto a ser usada para cálculo 

do VPL a fim de isolar o valor do dinheiro no tempo deve 

16vAN HORNE, James Ce - Financiai Management and Poli

EY.· 
17 BIERMAN JR. '· HarolP, & SMIDT, Seymour - :;...;A;;;;;s __ d_e_c_~_· _s_õ_e_s 

de Orçamento de Caoi tal. 
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ser a taxa de juros associada a títulos sem risco 18 ~ Es 
.. 

se raciocínio decorre do fato de o custo básico do di-

nhi3iro ser definido como a taxa de juros cobrada em tí tu 

los isentos de risco. 

Assim procedendo, seria possível determinar no 

oresénte o equivalente a valores futuros sem incluir aj~ 

tamentos oara investimentos com risco. 

Observe.-se; porém, que do oonto de vista das 

instituíções financeiras, mesmo admitindo-se a inexistên 

cia de risco., essa taxa é inadequada, porque os recursos 

usados pelo$ bancos para as operações d.e empréstimo são 

captados no mercado a taxa de juros superior a taxa li

vre de risco. 

A regra para avaliação da rentabilidade de ope 

raçoes de crédito em condições de certeza pelas institui 

ções financeiras é calcular o VPL do fluxo de caixa da 

18Na realidade nao existe título totalmente sem risco, 

entretanto, a literatura especializada em finanças con 

sag.ra a U .s. Treasury Bil1s como sendo um investimento 

praticamente sem riscao No Brasil, estudos empíricos 

têm considerado os títulos do Governo Federal indexa

d.os como sendo sem risco, apesar de que devido ao ri~ · 

co da inflação essa premissa não reflita a realidade. 

Ver, por exemplo, a Tese de Doutorado do Prof. Jorge 

Queiroz de Moraes Jr. (Market performance of the São 

Paulo stock exchange)_ 
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OP.eraçao, descontado à taxa de captaÇão·. O financiamen-

to deve ser aprovado se apresentar VPL positivo, mesmo 

que para isso o Banco tenha que captar mais recursos no 

mercado. 

Existindo restrições de capital, sob a forma de 

captação ou de limitação de aplicação por parte das auto 
• 

. ridades monetárias, a otimização da decisão de investi -

menta· será alcançada aplicando-se os recursos disponíveis 

nas operações de crédito que ofereçam maior rentabi lida-

de. 

Bacha et aliil9 sugerem que havendo racionalida 

_de .. ~a ·destinação dos recursos, as oportunidades deverão 

ser aproveitadas em ordem decrescente de suas taxas de 

~eterno, dada a .disponibilidade de capital, conforme mos .. 
tra a Figura 1. 

Taxas de· 
Retorno· 

área de 
inves ti.mento 

I -c I 

I 

c 

c•c - disponibilidade 
de recursos 

área de não-inves 
. timento 

In ves timen tos 

FIGURA 1 

SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS SOB ,·CONDIÇÕES. DE CERTEZA 

19BACHA; Edrnar et alii 

j e tos , p. 9 4. 

Análise Governamental de Pro-
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Os~ .projetos localizados à esquerda da linha cc', 

com taxas de retorno superiores, seriam aprovados e fi -

nanciados; enquanto que os projetos à direi ta da linha 

· cc.' seriam rejeitados. Caso não existisse a limitação de 

recursos, todos os investimentos com taxa de retorno po-

sitiva seriam aceitos. 

3. Uma Introdução ao Risco 

A rigor nao existe investimento de capital que 

-nao esteja sujeito a um determinado grau de risco. Cada 

investimento possui um nível de risco próprio·em função 
.. 

dos mais diversps fatores, entre os quais destacam-se: 

Alterações nas taxas de juros esperadas; 
,.....·.-· 

Alterações nas expe c ta ti v as de inflação; 

Al'terações nas·exoectativas do desempenho da economia; 

Deficiências na administração da empresa; 

Problemas no suprimento de matérias-primas; 

Acirra.mento na concorrência; 

Elevação do grau de alavancag.em financeira da empresa; 

Etc .•• 

Dessa forma, o processo de tomada de decisão éE 

crédito, exposto anteriormente, de avaliar a rentabilida 

de sem qualquer investigação quanto ã incerteza das sup~ 

sições adotadas, precisa ser reformulado. 
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No dizer de Contador20: 

" N a m ai a Jc.i a. · d a.-6 p e. .6 q u...i. .6 a.s 1 a.-6 :t.O..x. a.-6 d e. Jc. e. :t a Jt n. a 

11a.s div.e.Jc.-6 as i11ve.s :time.n.:ta-6 .6 ão simp.te.s me.n:te. c.om 

pa.Jc.a.da.5 ·e.n:tJc.e. si sem c.on..6ide.Jc.a.~õe.s sa.:tisfia.:tõ -

Jc.ia.-6 do.s 11.Zve.L~ de. Jc.is c.o e.11vo.tvido.s. E 11:tJc.e.:ta.n 

xo,. pa.Jc.a. ju.tga.Jc. a. pe.Jc.fiaJc.ma.l1c..e. dos i11ve.sUme.11 

:to .6 de. 6 o Jc. ma. j u.s :ta. e. Jc. e. a. .ti-6 :ta. 1 é -i. m p JÍ. e..s c.i 11 d.Z -

v e. .e. que. os i11dic.a.daJc.e..6 de. Jc.e.:toJc.l1o ".6 e.j am .6 e.mpJc.e. 

pa.Jc.a..te..ta.me.11:te. a.-6.6 o c.ia.dos a. a..e.g uma. me. di da. de. 

Jr..-i.-6 c.o. · Nã.o pode.ma-6 pJc.a-6.6 e.gu.iJc. a.va..t-i.a.11da Jc.e.-6 u.e. 

:ta.do.s c.om óa.s e. a.pe.na.s n.a.s :ta.xa.-6 mé.dia..s de. Jc.e.-

:toJc.11o." 

No contexto da avaliação de desempenho, o risco 

pode ser definido como a variabilidade dos retornos em 

relaÇão ao valor médio ou esperado da distribuição des -

ses retorno. 

Vârias ·medidas estatísticas. foram usadas para 

quantificação do risco, entre elas cabe citar: o desvio 

padrão, a variância, a semi-variãncia € o semi-desvio 

No entapto, a maioria dos estudos empíricos tem usado a 

variância ou o desvio-padrão, pelo ,fato de serem superio 

2° CONTADOR, CláUdio R ...... · Os Investidores Insti tucio -

nais no· Brasil, Rio de Janeiro, IBMEC, 1975, p. 44. 
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.res em relação a custo, a conveniência e a familiarida 

de. A maior limitação dessas medidas é que elas so se 

aplicam quando a distribuição for simétrica. 

Ainda segundo Contador21 , sabe-se que: 

"A.tua.tme.n.te. e.x.i.6te. um 91tande. núme.Jto de. e.v,Ldê..n -

c.iM apontando que. a ma-ioll-i.a da-6 di.6.t.Jt-i.buiq.õe.,~ 

de. p.JtobabLtidade. de. Jte..tollno e.m aUvo-6 e. c.all.te..<.. 

~ta-6 c.oinc.ide. c.om uma de..te.Jtm-i.nada c.la.6.6e. de. di-6 

:tJtib.u-i..q.Õe.-6 na qual uma me. di da. de. va.R..oll e.-6 peita

do ~ c.omo poll e.xe.mp_R..o, a. mê.dia. e. um ind-i.c.a.doll 

de. di.6pe.ll.6ào - c.omo a. va.Jtiâ.n.c-i.a. ou de.-6 v,i_.o-pa .:. · 

d~tao -· J.,ã,o f.Ju~ic.-i.e.n.ti-6 palla. e.~pec.i6ica~ ~omp.t~ 

.ta.me.n.te. · .todo-6 · o-5 de..ta.lhe..6 da.~_di.6:tJtibu-i.~.ã.o." 

Assim, como medida convencional de risco util.i-

za-se o desvio-padrão, dado pela seguinte equaçao: 

' 
'l" :::: In I. ~ 

I x=l 

21cONTADOR, Cl.áudio, R. - Os Investidores Institucionais 
. . ~..... . . no Brasil, p. 46. 

..· 
··' 
~.., . 
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pt = probabi !idade de ocorrência 

óxt = fluxo de caixa da x... . es1.ma probabi !idade no período 

&t = valor esperado do fluxo de caixa no período t 

Por outro lado, o valor presente líquido esper~ 

do de um investimento é a soma das médias ponderadas de 

cada VPL possível vezes a sua probabilidade de ocorrên -

cia. 

n 
E(R)_ = E (VPL) = E 

onde, 

b.t = 
n 
E 

x=O 

t=O 

llt 

Ll + K) t 

f,>esse modo, a decisão de investimento em condi-

~" çoes de risco deve ser tomada considerando dois fatores: 

a. A ,rentabilidade do investimento, repres.entada pelo 

seu VPL; 

b. O 1~isco associado ao investimento, representado pelo 

desvio-padrão da distribuição de probabili.dade. 

t 

. . 
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Observe-se, porém, que a introdução do risco I. 

torna a decisão de investimento bem mais complexa. ·Admi 

· tindo-se que o investidor seja avesso ao risco, ele se 

depararia com as seguintes situações quando tivesse que 

escolher entre alternativas -de investimentoe. 

a. 

h. 

probabilida · 
de de ocor:: 
rência · 

probabilida 
de de ocor
rência 

o 

B 

B 

retorno 
esperado 

retorno 
esperado 

.. -~~ 
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c. 

a. 

P·robab i li da 
de de ocor= 
rência 

probabilida 
de de ocor= 
rência. 

A 

A 

FIGURA 2 

B 

retorno 
esperado 

retorno 
esperado 
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SITUAÇÕES POSS!VEIS DE DOIS INVESTI~TOS QUANTO ÃS VARIÁ . 

VEIS DE RETORNO ESPERADO :E RISCO 
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Na situação a., o investimento B é claramente o 

preferido, porque apresenta maior retorno esperado em um 

menor grau de risco (sua curva de distribuição de proba

lidade de retoiino. esperado é mais concentrada em torno da 

média). 

Na situação b .. , o investimento B continua sendo 

o preferido, apresenta retorno esperado igual ao do in -

vestimeno A, porém com nível de risco menoro 

Na situação c6, o investimento B ainda é o pre

ferido, apre.senta um retorno esperado maior que o do in

vestimento J.l.., e riscos iguais. 

Finalmente, na situação d .. , não é possível a de 

cisão entre os investimento A e B, pois enquanto B apre

senta um retorno esoerado maior, o grau de risco também 

é mais elevadoo 

Para a solução desse problema, bera de outras re 

laçoes entre retorno e risco é necessário que se conheça 

a teoria de seleç~o de carteiras desenvolvida por Marko

\'litz, Tobi.n, Fama, Sharpe ~ Lintner e outros. 
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4~ A Teoria de Seleção de Carteira 

A teoria de seleção de carteira foi desenvolvi

da basicamente para avaliàr o risco de carteiras forma ~ 

das por títulos negociáveis no mercado de capital, que 

tem características diversas de investimentos de capital 

fixo. Contudo, se essas diferenças não forem muito acen 

tuadas, a teoria desenvolvida poderia igualmente ser ap~ 

cada na avaliação de investimentos de capital fixo. Pa

ra melhor compreensão dessa teoria alguns conceitos cabe 

riam ser explicitados. 

4.1 •. O Conceito de Dominância 

Um ativo é dominado por outr9_quando para a 

mesma classe de risco possui retorno maior, ou para um 
. . 

mesmo retorno esperado apresenta menor risco. Elucidan-

do esse conceito, apresenta-se a Figura a seguir: 

E (Rl 

-• A 
I . 
I 
IB 

-t-
I 

D 

c 

--+-------------------------~---~ T (risco) 

FIGURA 3 

CONCEITO DE DOMIN~NCIA ENTRE ATIVOS 
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Conforme se observa na Figura 4- , o risco de 

uma carteira de investimentos, pelo menos teoricamente , 

pode ser totalm~nte eliminado, isso ocorre quando os at~ 

vos combinados são ·perfeita e negativamente correlacion~ 

dos. Embora, na prática naõ se encontre ativos com essas 

características, é possível encontrar ativos correlacio-

nados negativamente cuja combinação possui menor grau 

de risco que se considerados individualmente. 

Geralmente., projetos pertencentes à mesma linha 

de negócio ou setor de atividade tendem a apresentar cor 

relação positiva mais elevada que projetos-de setores de 

atividade diferentes. 

· As fórmulas para cálculo do retorno esperado e 

risco da carteira formada pelo.s ativos A e B sao as se-

guintes:. 

E CRpl = 

TP =li cx
2T_l + ( 1- ex)?. T~ + 2 (1- a.)a PA,B TATB 

onde, 

T 2 ~ variincia dos retornos esperados de A 
A 

p .. = coeficiente de correlação eritre A e A,B 
E(Rp) = retorno esperado da carteira 

E{RA) = retorno esperado do ativo A 

E(RB} = retorno esperado do ativo B 

a -· percentual aplicado no ativo A 

{ 1-ct) - percentual aplicado no ativo B 

B 
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Na Figura 3, observa-se que o àtivo A dó mina 

o ativo B por apresentar maior retorno esperado e mesma 

classe de risco.. O ativo B domina o ativo C por aprese!! 

tar mesmo retorno esperado, porém com menor classe de 

risco. Nada se·pode afirmar entre os ativos A e D que 

apresentam retornos esperados e graus de risco diferen -

tes. 

4. 2. A Di versificação de Markowi tz 

Combinando-se ativos menos que perfeitamente oor 

relacionados é possível reduzir o risco, sem prejuízo do 

retorno. 

E (.~ l - - - - ~ - · - B 

. E (Rpl, 

E (_RA). 

I p . 
----t7 A, B=l 

. i . I . 

T (risco) 

PA,B -+ coeficiente de corre
lação 
~·l<p <1 ., A,B-

:t'I'GURA. 4 · 

DIVERSIFICAÇÃO ENTRE. DOIS ATIVOS 
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4. 3. A Fronteira Eficiente 

~ o lugar geométrico dos pontos do conjunto de 

oportunidade de investimentos que dominam todos os de-

mais. Corno a diversificação elimina úrna parcela do ris

co total do investirnent,o, tem-se corno requisito indispe~ 

sável para se localizar sobre a fronteira eficiente ser 

urna carteira formada por vários ativos. 

Assim, as carteiras localizadas sobre a frontei 

ra eficiente apresentam o máximo retorno em relação aos 

seus nívei~ de risco. Apesar· de aoontar para as melhores 

alternativas de·cornbinação de investimentos, a fronteira 

eficiente nada diz a respeito de qual a carteira a ser 

escolhida. 

A determinação da carteira "ótima" depende da 

função utilidade do investidor, .ou seja, de sua preferê~ 

cia em relação ao risco que varia de indivíduo para indi 

vi duo. 

E (R). 

T 
lA 

FI<;URA 5 

FRONTEIRA EFICIENTE 

fronteira 
eficiente 

· T (risco) 
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Para o investidor, a carteira de máxima utilida 

.de se localiza sobre a fronteira eficiente e é tangenci~ 

da oela sua curva de utilidade.. A Figura 5. mostra graf!_ 

camente a relação da carteira de utilidade máxima para o · 

investidor. 

A contribuição de Markowi tz apesar de importan

te , apresenta duas. limitações: 

a. Uma dificuldade computacional, pois o número de alter 

bc 

nativas de formação de carteiras é praticamente infi 

nito, dado o grande número. de ativos existentes. Além 

disso, as fó~mulas para cálculo do retorno. esperado· 

e risco das carteiras tornani-se muito complexas à m~ 

dida que cresce o número de ativos· a serem combina -
~· 

·dos. 

-O modelo nao consegue relacionar risco e retorno ·de 

um ativo em oarticular. 

4.4. A Introdução do Título Livre de Risco 

A introdução do título livre de risco foi uma 

contribuição de Tobin que veio simplificar bastante a es 

colha da carteira de ativos "ótima". 
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E (Rpl 

E (Rm) 

- nova frontei 
ra. eficiente 

R f 

T (risco) 

FIGURA 6 

A NOVA FRONTEIRA EFICIENTE COM A INTRODUÇÃO DO TÍTULO 

LIVRE DE RISCO 

A nova fronteira efici.ente é a reta que passa 

pelo título livre .de risco e tan-gência o conjunto de 

oportunidades de investimento existentes no ponto M, sen 

do denominada ·de Capital Market Line (CMLl .. 

Como o próprio nome indica, o ativo livre de 

risco é aquele em que ine.xiste o risco de. perda por atra 

so no recebimento dos ganhos ou falência da empresa dev~ 

dora. Na prática, considera-se os titules do Tesouro Ane 

ricano corno ativos livre de risco face a sua liquidez e 

segurança.~ 
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Agora·o investidor tem como ·altern~tivas de in-

vestimenta as combinações entre o ativo livre de risco 

. e a carteira M, que teoricamente representa a combinação 

d~ todos os ativos existentes, oonderados de acordo com 

a participação no mercado. 

A combinação entre .o ativo livre de risco e a 

carteira representando o mercado (Ml depende do nível de 

aversão aq ~isca do investidor. Graficamente é mais fá-

cil explicar como funciona: quanto maior for a aversao 

á.o.;risco do investidor, mais à esquerda do ponto M se lo 
. 

calizará a carteira escolhida, até o limite de formar ma 

carteira corn!.)osta exclusivamente pelo título livre de ris 

··co.,. No caso oposto, de aceitação de níveis maiores de 

risco, o investidor optará por carteiras mais próximas re 

11, oy à sua direi ta, o que significa que o investidor .es 

tá tornando dinheiro emprestado a taxa livre de risco (Rf) 

para aplicar no mercado. que oferece retorno esperado mais 

elevado. 

A d:edução matemática da equaçao da CML é a se-

guinte: 

I E C~p)_ -

L._· __ ·=_RF_+_a_I.;_E-(Rm_l_-_RF_I-"· 

(1 - cü RF + a E (Rm} 

-equaçao 1 

Onde, E(R) =retorno esperado da-carteira 
p . 

RF = título livre de risco 

E(Rrn) = retorno esperado do mercado 
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Se o risco da carteira dépende apenas da parce-

la aplicada no mercado, tem-se que: 

E {:Rp} 

a. = 
T p 

T 

M· 

-equaçao 2 

onde, T p = desvio padrão do retorno 
esperado da carteira 

"C M = desvio padrão do retorno 
esperado do mercado 

Substituindo 2 em l, tem-se que: 

E(~) RF 
= RF + Tp 

T 
M 

prêmio .pelo risco 

Da equaçao acima, deduz-se que o retorno espera 

do de uma carteira é igual ao retorno requerido pelo rner 

cado para o ativo livre de risco mais um prêmio pelo ris 

co da .carteira. 

Se Evidências Empíricas do Prêmio para o Risco 

De acordo com o raciocínio exposto até aqui, o 

desempenho de carteiras de investimentos deve ser avalia 

do com base em dois par·~rnetros: o retorno esperado e o . 

risco. Quanto maior o risco, maior o retorno requerido. 
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A dedução teórica parece ser extremamente lÓgi

ca e correta, mas para que a mesma tenha ·validade é ne -

cessário a existência de evidências empíricas q~e a com

provem. Nesse sentido, serão apresentados, a seguir, os 

resultados de estudos realizados no Brasil e que 

trazer alguma luz sobre o assunto. 

5 .1. O Estudo de Langoni 

podem 

O Prof. Langoni22 desenvolveu urna complexa con~ 

trução analítica para calcular as taxas anuais de retor

no em relação ao ativo fixo das sociedades anônimas, por 

setor de atividade, para o período 1954/67. Os valores 

obtidos estão listados na Tabela 7. 

22 r.ANGONI, Carlos: G. - As Causas do Crescimento Econô

. mico no Bra:s'il; Rio de Janeiro, APEC, 1974. 



.,~. ·~· . ,:. ___ : ... ~~·· •... 

.. 

72 

. ',fABELA 7 

RETORNO E RISCO DAS · ~OCIEDADES. · AN0NIMAS, POR SETOR, NO 

·
1PERíooo· 1954/67 

SETOR DE ATIVIDADE 

-l-'..ineraçâo 

Eletrodomésticos 

Madeiras 

Grãfiça 

Constr~ção Civil 

Máquinàs e Eq~pamentos 

··Material de Construção 

.· Alimentos 

Vidro e Cerâmica 

Fumo 

Borracha 

Si.derurgia 

Couro 

Mobiliário 

Papel 

Vestuário 

Têxtil 

. Média .. 

RETORNO 
• (l-SDIA). 

22,1 

19,1 

·18,9_ 

.17 ,9 

. 17,1 

1.6,0 

15,1 

14,(' 

; - 1~, 7. 

. 1? ,.C 

13,3 

-lZ,C' 

11,G 

Jr,~ 

C,!: 

5,6 

..11,6 

. 1 

RISCO: 
(IESVI0-PADFÃO) 

11t94 

5,68 

6,32 

11,47 

8,27 

2,48 

7,49 

8,51 

9, 79 

5,2s 

3,21 

5,25 

4,8J_ 

7,14 

3,95 

3, 30 ' 

··3~41 

2,91 

"3,80 

FONTE:. · LANGONI, Carlos G.· - · As Causa.s do Crescimento 

Econômico no Brasil, Tahela 3. 
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Como se observa na Tabela 7 , o retorno medi o 

do período vario.u entre 22,1% a.a., para o setor de mine 

ração, e 3,9% a.a., para o setor têxtil, enquanto que a 

média geral foi de 11,6% a.a. 

Já o nível de risco apresentou urna variação en-

tre 11,94 e 2,91%, e o risco médio geral foi de 3,8%. 

Observe-se, ainda, que o setor que apresentou ' 

maior'ret~rno, foi, também, o que apresentou o maior ní

vel de risco (setor de mineração}, enquanto que o setor 

com menor retorno, teve, também, o menor nível de risco 

(setor têxtill.· Essás medidas sugerem que a relação en-

· tre retorno e risco seja realmente positiva, tal corno 

proposta pela teoria. 

Entretanto, se a relação existir, a mesma nao é 

perfeita, pois há setores, corno o da construção civil. , 

que apresentam altos retornos para níveis de risco rela-

tivarnente bai.xo, e vice-versa. Isso significa que inves 

' timentos em setores como o_da construção civil ser~ampiE 

feríveis para os. investidores.· 

Uma e.xplicação para essa distorção é a interfe

rência do Governo na economia, através da isenção de im

postos, linhas de crédito subsidiadas e outros benefícios 

oara determinados s.etores da economia. 
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A reta de regressao calculada com os dados da 

Tabela 7 apresentou o seguinte resultado: 

E(Rl = 6,827 + l,lOT 

r 2 = 0,442 

Note-se, porém, que de acordo com o e.xposto na 

teoria, a relação entre risco e retorno não deve se li-

... 
near, .e sim uma curva concava para baixa (fronteira e fi-

ciente}. 

Por fi~, outra observação relevante é que o ris. 

co médio (3,80%1' é bem inferior .a média aritmética calcu 

lada com os dados da tqbela (6,18%). Â primeira . .._ 
VlS ... a, 

~ 

isso pode significar que uma parcela do risco total te-

nha sido eliminada através da diversificação, como suge-

re a teoria. 

5.2. O Estudo de Bacha 

Bacha et alii23 calcularam as taxas internas de 

retorno dos projetos industriais em implantação na area 

da SUDENE, por setor de atividade, no período 1960/69 

Inf.elizmente, o est.udo de Bach.a não calculou a dispersão 

23BACHAf Edmar e.t aliie -· Análise Governamental. de .Pro

jetos ... 
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dos retornos médios esperados, o que impede·uma compara

ção entre risco ·e retorno, como a realizada para o estu

do de Langoni. 

As taxas de retorno obtidas foram sensivelmente 

superiores as calculadas por Langoni, variando de um mí

nimo de 16% a.a., para o setor siderúrgico, até um máxi-

mo de 70% a.a. 1 para. o setor de perfumaria. Excluindo -

se o setor de perfumaria que aoresentou um retorno exceE. 

cional., as taxas internas de retorno mais elevadas sao 

as dos setores de mobiliário e produtos farmacêuticos CXJm 

37% a.a. 

Entretanto, como os or.ónrios autores admitem, 

~r~atandb~â~ de p~oje.to6 e nao de ~e.allz~~Õe.6 ' 

é dl6Zc.l.t delx.a!t.. de c.on.J.Jlde~a~ aJ.J taxa,~ a.p:1.e. 

.6 entada6 c.omo. o.:tim.ü :taJ.J , "24 

O fato de o estudo de Bacha des·conhecer que ca

da tipo de atividade econômica está associada a um nível 

de risco diferente, faz com que Bacha 25 afirmasse que: 

24 BACHA, Edmar et alii. - Análise Governamental de Pro

jetos ..• , n . 87 • 

. 25 BACHA, Edmar et alii. - Análise Gove.rnamental de Pro

je tos . • . , o . 2 9 < 
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nf:l.a.ve. ndo Jr.a.c.io na.tida.de. na de.-6 tina.r;.ã.o, e-6 ta.;~ opa!!:_ 

tuni da de.-6 de v e.Jr.ã.o · .6 elt ap!I.o v e.ita.da.-6 em oJt dc:m de 

ene.~ee.nte. de 4ua.~ ta.xa~ de. Jte.toJr.no e tanta.~ opo~ 

tu. í1i...dade.,J .6 vr.ã.o a.p!tove.i.ta.da.-6 quanta.,~ o po.Ba.m 

l.íe·'Ls dada. a. diJ.JponJ...bLf.ida.de. de. c.a.pi.ta..t "novo", 

).f.:i.to e. dada. a. pou.pa.11:q,a. g.toba..t di~pon.Zve.e.." 

Ora, na verdade, os investidores para tomarem 

suas decisões de investimento consideram além da taxa de 

retorno, o risco de cada alternativa existente, o que 

justifica, do ponto de vista financeiro, porque na prát! 

ca existem inve.stimentos em atividades econômicas pouco 

rentáveis. 

5. 3. O Estudo de Contador 

O estudo realizado oor Contador2'6 , p9r ter o 

objetivo de determinar o custo de capital sob condiçÕes 

de risco, é o que se apresenta melhor estruturado para 

os objetivos do presente trabalho. 

Nesse estudo, a ·associação entre retorno e ris-

co foi testada a oartir de: 

2'6coNTADOR, Cláudio R. Custo de Oportunidade de Cap_:l_ 

tal •.. - Pesquisa e Planejamento Econômico. 
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a. Urna análise temporal, para o oeriodo ·1955/68, com da 

dos coletados de balanços e demonstrações de lucros 

e perdas pub_licados oela revista Conjuntura Econômi-

ca; 

bo Uma análise do tino cross-section, para o período de 

19 71/73 1 _com informações sobre as 500 maiores empre

sas brasileiras, publicadas em Conjuntura Econômica. 

c. Uma análisetemooral, para o período 1971/73, com in 

· formações colhidas nas declarações- de imposto de ren 

da das oessoas jurídicas~ 

A Tabela 8 resume os resultados· obtidos pelo ci 

tado autor oara a relação linear entre risco e retorno, 

com os dados levantados nas pesquisas. 

TABELA 8 

RELAÇÃO, ENTRE RISCO E RETORNO OBTIDAS POR CONTADOR 

ANÂLISE/PER!ODO EQUAÇÃO DA 
RETA 

Análise 'Ielroora1 (1955/68} J E:Rl = 10,056 + 0,634T 

·Cross-section 

.]:9 71 

1972 

1973 

AnáLise 'Iemooral (1971/73) 

FONTE: Contador27 

I t:!{Rl = 6,527 + 1,063 T 

IE(Rl = 8,683 + 1,184 T 

I 
E{H) = 15,248 + 0 ,834T 

lE(R) = 3,101 + 0,920 T 

I cx::>EFICIEN'IE 
I -

I' DETE!MINAÇAO 

0,133 

Q 1450 

a, 366 

0,608 

0,940 

27CONTADOR, Cláudio R. - Custo de Oportunidade de Capi

tal •.• Pesquisa e Planejamento Econômico. 
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Conforme se observa, há diferenç~s acentuadasen 

tre os resultados de cada análise, dificultando a compa

rabi lidade entre e las. Além disso, as pesquisas aprese~ 

tam deficiências que" orecisam ser analisadas com 

cuidado. 

mais 

A análise realizada através da cross-section tem 

duas graves deficiências em termos estatísticos. Em pr~ 

meiro lugar, o tamanho da amostra é muito pequeno; pois 

compreende apenas a~ 500 maiores empresas, e como o au

tor dividiu a atividade econômica em 17 setores, há seto 

res que, pelo pequeno porte das empresas, estão represeg 

tados por um número muito pequeno de observações. 

A segunda deficiência é o fato de a amostra for 

mada pelas 50{1 mai-Ores empresas não ser representativa do 

universo, estando o resul-tado sujeito a um a.ce"ntuado viés. 

A análise temporal com base nos dados das decla 

rações de imoosto de renda apr,esenta a deficiência de 

trabalhar OJm uma série his tóri.ca mui to pequena de apenas 

três anos, o que torna as relações entre· risco e retorno 

sujeitas a atipicidade oorventura existente no período. 

Não obstante essas defici.ências, foi reta de re -

gressão que apresentou o roaior coeficiente de determina-

ção (0,940}._, demonstrando um poder de explicação 

grande do retorno em relação ao risco. 

muito 
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Excluindo-se as duas análises acima, ·por apre -

sentarem deficiências estatísticas graves, resta avaliar 

o resultado obtido na análise temporal do período 1955/68. 

A regressao aponta uma taxa de retorno de 10% 

para. uma atividade ou :9rojeto livre de risco, e para ca-

da ponto de acréscimo no ris-co {desvio-padrão) , a taxa 

de retorno eleva-se em O, 6 pontos. 

O coeficiente de determinação· é extremamente bai 

co CO ,1331 r o que significa que a reta de regressão -na o 

se ajusta às. observações, como, aliás, o prôprio autor 

reconhece. 

Entretanto, para Úrn nível de significância de 

5% não se pode rejeitar a .existência de urna correlação en 

tre retorno e risco. 

Coro base nas evidências apresentadas nos estu -

dos de Langoni, Bach.a e Contador, é _possível formular as 

seguintes conclus~es: 

a~ As taxas de retorno são diferentes para cada setor à= 

atividade econômica; 

b. Retorno e risco são positivamente correlacionados 

1:'>\:'>rtanto, a taxa. de -descon·to não pode ser a mesma p~ 

ra projetos com ris co diferentes: 
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c. A regressão linear nao é o melhor modelo para expli-

car essa relação entre risco e retorno. 

6c A Decisão de Investimento em CondiçÕes de Incerteza 

-Observou-se no estudo de Langoni que o risco me 

dio quando comparado com o risco de setores isolados era 

relativamente baixo, sugerindo a eliminação de uma parce 

la do· risco total através da diversificação. Resta dis-

cutir como, de fato, essa situação ocqrre. 

De acordo com a moderna teoria financeira, o 

risco total é composto por dois tipos de risco distintos: 

a. O risco sistemático, causado por fatores que afetam 

a economia como um todo, e como tal, nao pode ser 

eliminado através da diversificação; 

b.. O risco nao sistemático ou residual, que é caracte 

rísti.co do projeto, empresa ou setor, e, portanto 

pode ser eliminado quando ~e diversifica a carteira 

com investimentos negativamente correlacionados. 
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28 Van Horne afirma que: 

nvatL..i.oU-6 -6.tudi.e.J.J -6 ugge.J.J.t .tha..t ú..i.fi.te.e.n .to :ál.Je.n.tlj 

~.toek-6 ~e.le.e.te.d fLdndomly a.tLe. ~ufi6..i.e..i.e.n.t to 

eLún..i.na..te. moJ.J.t o6 unJ.Jy.te.ma.üe fL.{.J.Jk oú a. 

potL.t6olio." 

Graficamente, a diversificação pode ser vista 

da seguin~e. forma: 

risco .111 

total 

... 

i I 
1 I 

I 
J ~ 
. ( 
I i 

~ i 
i ! 

' I 
. I 

risco nao sistemático 

: / riscO sis temático . r 

FIGURA 7 

número de títulos 
da carteira 

RISCO TOTAL, SISTEMÁTICO E NÃO-SISTEMÂTICO 

Tem-se, então, que, no mercado de capital, o 

risco relevante do chàmado prêmio pelo risco é o risco 

sistemático, já que a parcela não sistemática do risco 

total pode ser facilmente eliminada. 

28 vAN HORNE, James C. 

. p. 64. 

Financial· Management and Policy 
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Essa teoria responde porque, na prática, os· in

V€Stidores procuram aplicar seus recursos em ativos dife 

rentes, e não apenas naquele que promete· maior retorno. 

A sabedoria popular .ensina que: "não se deve colocar to 

dos os ovos n urna me srna cesta" • 

Entr~tanto, corno foi visto anteriormente, a te~ 

ria de seleção de carteira foi desenvolvida para títulos 

que apresentam características distintas de investirnen -

tos fixos: 

a. Os títulos sao perfeitamente divisíveis, o que nao 

ocorre com ativos fixos; 

b. Os custos de transação sao praticamente inexistentes 

numa carteira composta por títulos,_ o quenão ocorre 

com a_tivos fixos, onde o desinvestirnento é muito one 

roso e às vezes impraticável; 

c,. O horizonte de tempo nas decisões de investimentos em 

t:í.tulos são de curto prazo, enquanto que em ativos fi 

.xos, o prazo do investimento é geralmente longo. 

F'ica., entãor a perg·unta: a avaliação de inves-

t:iment.os em ativos fi..xos, . pelos bancos 1 deve considerar 

apenas ·O risco sistemático ou ri.s"Co total da operação de 

crédito'? 
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Para responder a essa indagaçã'?, deve-se levan

tar os passos necessários à tomada de decisão de investi 

· menta em condições de incerteza: 

a.. Determinar a taxa de desconto a ser usada; 

b. Calcular a rentabilidadê do investimento CVPL) , com 

base no fluxo de caixa esperado e na taxa requerida 

de desconto; 

.c.·· Avaliar se o risco associado à rentabilidade propor-

cionada pelo investimento atende a funçã9 utilidade 

do banco. 

6.1. A Determinação da Taxa de Desconto 

A determinação da taxa de desconto a ser usada 

para trazer para o :presente os valores do fluxo de caixa 

do investimento.em diversos momentos do futuro, é ~~a 

questão muito discutida em finanças e que segundo os au-

tores da ãre·a ainda não foi resolvida satisfatoriamente. 

Bacha et alii 29 afirmam que:: 

29BACHA, Edmar et alii. 

j e tos . • . r p • 8 3. 

Aná.llse Governamental de Pro-
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~Na avalia~ao p~ivada ou ~oeial de p~ojeto~ de 

útve.&t:f..men:to.&, um do.& p~oblema.& maL~ intlta.tá. -

uei.& i o da e~eolha da taxa de de.&eonto a.p~d -

pft.iada, .6eja pa.tta. calcula~ o valo~ atual ou a. 

hazio bene6Zeio.6-cu~:to.& atualizado.& do p~oj~ -

:to 1 .6eja pa~a eompa~~-la com a ta.xa. inte~na. de 

~e:to4no do p~ojeto." 

A taxa livre de risco apesar de ser apropriada 

para determinar o valor nresente do fluxo de caixa, -nao 

comoensa o risco associado ao seu recebimento. 

O cus to médio ponderado de capital (_CMPC) ·da em 

presa é amplamente-usado como a taxa de desconto para de 

cisÕes de investimento com incerteza, por ser a taxa má-

xima de retorno que a em~resa deve receber para remune -

rar sua estrutura· de passivo. Há, contudo, obstáculos ' 

que nrecisarn ser ultrapassados. 

A primeira dificuldade do CMPC é de ordem oper~ 

cional, deve-se levantar e calcular todos os cus tos que 

.. 
compoem o custo global de capi.tal da empresa, entre os 

quais, os mais comuns sao: o custo de capital próprio 

(ações ordinárias L o custo de finc:mciamentos e o custo re 

debêntures. Uma vez calculados todos os custos, fa.z-se 

uma. ponderação para ober o CMPC~ 
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Outra restrição do CMPC, é que ele. só é válido 

:oara ser usado corno taxa de desconto se a empresa prete_!! 

der manter no futuro, a atual estrutura de capital. 

Mas a principal restrição é que seu uso só 
... 
e 

apro!_:)riado quando o investimento for homogêneo, com res-

peito ao risco, à ern:r..>resa corno um todo. Se o nível de 

risco for diferente, haverá urna tendência em aceitar in-

vestimentas com retorno e risco elevados e rejeitar in -

vestimentas com retorno e risco baixos. 

Uma alternativa para resolver esse problema, se . . -
ria ajustar o Ó1PC para projetos com graus de risco dif~ 

rentes ao da empresa. Assim, oara investimentos mais ar - -
ris·cados sé usaria urna taxa de desconto maior que o CMPC _... 

e para projetos menos arrisca.dos se usaria urna taxa de 

desconto menor que o CMPC. 

Essa solução, contudo, incorpora um elevado grau 

de subjetividade à escolha da taxa de desconto adequada, 

sendo que se a taxa for baixa em relação ao risco serao 

aceitos investimentos mui to arriscados, e se, por outro 

lado, a taxa for alta demais resultará na rejeição de 

projetos aceitáveis. 

A opçao raaip recomendada para a determinação da 

taxa de desconto mais apropriada para calcular o valor 

presente de investimento com níveis de risco diferentes 

ao da empresa é usar o Capital .1\.sset Pricing Model (CAPN) . 
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O CAPM foi desenvolvido para precificar ti tulos 

no mercado de capital, e determina que o retorno espera-

do de um titulo é obtido somando-se a taxa livre de ris-

co ao prêmio pelo risco sistemático desse mesmo título. 

CAPM.· 

A Figura 8 aoresenta a formulação gráfica do 

RF 

1 

FIGURA 8 

Securi ty marke t 
line (SML) 

risco 
sistemático (3) 

A FORMULAÇÃO GRÂFICA DO CAPM 

O ponto M representa a construção teÓrica de 

uma carteira composta por todos os títulos existentes no 

mercado e beta é a medida do risco sistemático do títu -

lor qeterminado em função de sua sensibilidade em rela-

çao às mudanças do mercado. 

De acordo com o seu risco sistemático, o título 

pode ser~ 
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o título é arriscéjido, e t·em variação percentual 

mais do que proporcional a variação ocorrida no mercado. 

A.'Ssimf quando o mercado sofre uma variação de, por exem

plar 1.0% para cima ou para baixO, o título varia de 15%. 

o título varia na mesma proporçao que o mercado 

o título é defensivo, no sentido de que aprese~ 

ta variação percentual men.or que a ocorrida no 

mercado. 

A formulação ma temática do CAPM e a seguinte: 

E CRi l = RF + I E <~1 - RF I 8 

onde, 

p, M T. TM 
l.,. 1. 

p, - -------------- = 
cov. M 

1. ' 

R(R.) -~ retorno esperado do título i. 
J. 

PJ· M . 1 l 

T. 
1. 

coeficiente de correlação entre a ta..xa de re tor 

no do título i e a cart.eira de mercado 

desvio-padrão da distribuição de p:r·obabilidade 

dos retornos do título i. 

T!Ví - desvio-padrão da distribuição de probabilidade 

dos retornos da carteira. de mercado 

cov. ·= covariância dos retornos do título i com os da 
J. rM. 

carteira de mercado 
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A taxa requerida de desconto é. função, então, da 

taxa de juros do titulo livre de riE;co, do retorno esper~ 

do do mercado e do risco sistemático do próprio título . 

A vantagem de utilização do·CAPM é que a taxa requerida 

-de retorno nao depende do risco da empresa. 

A Figura 9 compara a decisão de investimento 
• 

usando como taxa de desconto o CMPC e o CAPM. 

E (R} 

SHL (CAPM) 

CMPC 

). i3 (risco sistemático} 

FIGURA 9 

TAXA REQUERIDA DE DESCONTO - CMPC vs. CAPM 

Em B e C, ambos os critérios levam à mesma deci 

sãor aceita B e rejeita c. Para os investimentos A e D 

os critérios levam a decisÕes opostas, pelo CMPC o inves 

timento A é rejeitado e o investimento D é aceito, enqu~ 

to que pelo CAPM ocorre o inverso. 
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O critério do CAPM é suoerior ao CMPC porque es 
. ' -

te último não considera o risco dos investimentos em si, 

enfatizando a tomada de decisão com base no risco da fir 

ma. Os inves timent.os com retorno superior ao cr.1PC sao 

a:orovados e os inves tirnen tos com retorno menor que o CMPC 

são rejeitados, inde:oendentemente do nível de risco en-

volvendo o investimento. 

Embora com maior vantagem, o CAPM apresenta al-

gurnas dificuldades oara cálculo das variáveis do modelo 

quando aplicado em ativos fixos. Para os títulos nego -

ciados em· Bolsa de Valores, as variáveis sao calculadas 

da seguinte forma:· 

RF .o mais usado são as taxas de títulos do governo 

indexados (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -

ORTN- e Letras do Tesouro Nacional- lil~) • . 

E{~l - são usados os Índices oficiais das Bolsas de Va 

lares do Rio de Janeiro e São Paulor respectiva 

mente o IBV e o BOVESPA. Moraes Jr. 30 afirma 

que~ 

11 r h. e. B-<J VESPA i 11 de. x d e.-6 y.ú :te. i :t-6 c. o 11.6 tJt uc. U, c n b .<.a.~ , 

/..1 CJ.e.m-6 to b e. a. Jte.M o n.a.b.te. tc.e.pfl.e.-6 e.11.:ta.ti o IL o 5 th e. 

m cud<. e. :t • " 

30MORAES JR., Jorge A. de -· Market Performance of the 

São Paulo StockExchange, s.l.pe, l98lr p. 119. 
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é estimado relacionando-se dados históricos de 

excesso-de retorno do título com o excesso de 

retorno do índice representativo do mercado. 

Apresentar-se-á, em seguida, considerações so

bre as dificuldades em determinar essas variáveis para 

investimentos em ativos· fixos. 

Para a determinação da taxa de retorno de ati -

vos livre de risco (RF) , a dificuldade é idêntica a de 

investimentos em títulos, qual seja o efeito da inflação 

sobre as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORI'N) 

e as Letras do Tesouro Nacional ·(LTN), que sao os títu -. 

los do Governo anontados como livrEs de risco. 

Aoesar das ORTN e LTN serem títulos incexados , 

eles nao têm acompanhado a variação de preços na econo -

mia. Enquanto o fndice Geral de Preços (IGP) teve uma 

variação de 1.945% no período compreendido entre 1977 e 

1982, a ORTN cresceu apenas 1.069%, o que representa uma 

diferença de 876% na variação entre os dois índices. 

Assim, embora a ORTN e a LTN possam ser conside 

rados isentos de risco no que concerne à inadimplência , 

é ·evidente que estão sujeitos. ao risco da inflação, e fa 

ce às elevadas taxas. vigentes no país, podem incorrer em 

~rejuízo considerável para o investidor. 
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Na determinação da expectativa de retorno do 

mercado E(RM)' usa-se dados do desempenho passado para a 

orevisão da taxa de retorno futura. Assume-se, portanto, 

que o passado é um bom substituto para o futuro, o que 

mui tas vezes não é verdade. 

Mais importante ainda, no caso de investimentos 

fixos, é determinar qual ·o índice que deve ser usado pa-

ra representar o mercado. Os índices oficiais das Bol -

sas dé Valores não são representativos, pois em sua cmstr~ 

çao são incluídos, apenas, títulos negociados em Bolsa , 

ponderados pelo volume de negócio de cada título num de-

terminado período. 

Gontador31 testou algumas medidas e concluiu que 
_,_, 

o melhor Índice a ser usado corno E (~l é a taxa de renta 

bilidade agregada·da indústria em geral. 

:e no câlculo de Beta, contudo, onde estão as 

maiores dificuldades :9ara a determinação da taxa de des--

conto pelo CAPM. Para a obtenção do beta de uma açao, 

calcula-se o coeficiente de regressão dos excessos de re 

torno da ação contra os excessos de retorno de um índice 

reoresentativo do mercado, usando-se dados históricos. 

31cONTADOR, Cláudio R. Avaliação Social de Projetos, 

São Paulo, Atlas, 1981, o. 224. 
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Esses dados históricos são facilmente obtidos 

para títulos negociados em Bolsa, mas para investimentos 

fixos é mui to d.ifícil calcular os -excessos de retorno. f 

pois para isso seria necessário conhecer o valor de mer-

cada do projeto no início e no final de cada período f 

além do fluxo de caixa gerado. Essa dificuldade aumenta 

ainda mais, no caso de investimentos novos. 

Van Horne32 sugere alguns substitutos: 

Usar o beta de uma empresa similar no investimento 

analisado, cujas ações sejam negociadas publicamente; 

Calcular o beta com base em dados contábeis que -sao 

·fáceis de obter. Entretanto, ele mesmo ress2.lva que 

est::udos empíricos demonstram que os betas contábeis • 

,_.,. -
na.o sao bons substitutos para os betas. de mercado. 

Dessa forma, apesar do CAPM ser teoricamente o 

model.o mais correto para a determinação da taxa de des -

conto apropriada, apresenta, entretanto, limitações pra

ticas que precisam ser melhor avaliadas através de tes-

32
vAN HORNE 1 James C. -

capítulo 7~ 

Financial Management and Policy_f 

,· 
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tes. emPÍricos, ·!:Jrincipalmente em se tratand<;> de investi

mentos·em ativos fixos. 

Ainda a respeito da: escolha da melhor abordagem 

oara a ·determinação da taxa de desconto oara avaliação de 

investimentos em ativos fixos, Van Horne 33 defende que:· 

"T 6 bo.th .th.e. c.a.yú . .ta..t-a..o.6 e.t p!tic.ing mode..t. apptwa.c.h 

a.nd .the. .total va.Jtiabifi.t.ty a.pp!toa.c.h nOJt 

e.va..tua..ting a. pJtoje.c.t give. c..te.a.Jt a.c.c.e.pt oJt 

Jteje.c..t .6igna.l.6, tho.6e. .6igna.l.6 .6hou.td be. 

6 o .t.towe. d. " 

No entanto, quando o resultado da avaliação com 

base no CAPH é conflitante com o resultado obtido atra -

vés da abordagem do CMPC, deve-se verificar os sinais p~ 

sentes que indicam qual o risco relevante para a avalia

ção do investimento, se o risco total ou o risco sistemá 

ti co. 

Alguns sinais que indicam a relevância do risco 

sistemático sao os seguintes: 

3 3vAN HORNE, James c. - Financi al Hanagemen t and Poli cy . 

~?. 2·09. 
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·Possibilidade de falência remota; 

Custos de transação baixos; 

Carteiras de investimentos dos bancos corretamente di 

versificadas; 

Maximizàção da riqueza do acionista. 

6.2. O Cálculo da Rentabilidade do Investimento 

Para cada pro~osta de investimento haverá mui-

tas alternativas de fluxo de caixa, sem que o analista en 

-carregado de verificar a viabilidade da operaçao saiba 

antecipadamente qual a que ocorrerá. 

·oe fato, o fluxo de caixa depende de uma combi-

nação de diversas variáveis, sujeitas cada uma delas a 

certo grau de incerteza, resultando um valor final sem 

qualquer segu!ança. 

Assimr calcular a rentabilidade do investimento 

simplesmente entrando com o valor do fluxo de caixa esp~ 

rado e a taxa de desconto apropriada na fÓrmula do VPL 

não é a solução mais correta, pois o result.ado estará su 

jeito a um grau de incerteza elevado e tot.almente desco-,. 

nhecido. 

Para. superar o oroblema, poder-se-ia trabalhar · 

com faixas de valores, expressas através de distribuição 
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de probabilidades subjeti.vas, do tipo pe.ssimista, prova-. 

vel e otimista para cada variável. 

A vantagem do modelo probabi.lístico sobre o de-

terminístico é associar ao valor do VPL a probabilidade 

que o mesmo tem de acontecer. Além disso, o modelo pro-. 

babilístico permite a reali;ação de análises de sensibi-

lidade para cada uma das variáveis, podendo-se verificar - -

o efeito no.VPL de uma variação, por exemplo, na taxa de 

desconto. 

Um trabalho mui to importante sobre a aplicação 

de modelos probabilísticos em investimentos de ativo fi

xo é o método de Simulação realizado por Hertz 34 

Hertz identificou nove fatores como sendo típi-

cos em projetos que devem ser combinados e analisados p~ 

ra obter-se a medida de rentabilidade do investimento: 

.. 

Tamanho do mercado 

Preços de venda 

Taxa de crescimento do mercado 

Participação no mercado 

Investimento requerido 

Valor residual do investimento 

34HERTZ, David B. - Risk Analysis· in Capital Investment 

Harvard Business Review, New York., 42: 95 - 106 

jan/feb 1964. 
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Custos ooeracionais 

.Custos fixos 

Vi.da útil 

O método de Simulação de Hertz consiste dos se-

guintes passos: 

ao Atribuir curvas de distribuição de probabilidades p~ 

ra cada ·um dos fatores listados. Essas curvas de 

distribuição incluem o valor médio e as possíveis va 

ri.ações em relação a média. A fonte de informação 

mais usada é o desemnenho passado de cada fator; 

b. Selecionar randoroicamente cada um dos fatores, atri-

buindo-lhes u.rU valor aleatório, de-acordo com sua 

curva de distribuição de probabilidade; 

c. De,terminar a rentabilidade para a combinação de fato 

~~s, através de qualquer método conhecido; 

Repetir o processo um grande número de vezes, a .ç:• 
.J..1ffi 

de determinar uma curva de distribuição de probabi 1.!_ 

dade oara o retorno do investimento. 

Para a aplicação do método de Simulação é impre~ 

cindível o uso de com:outador, que permite a repeti9ão do 

processo a um baixo custo e em pouco tempo. 
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O método de Simulação tem a vantagem de ser sim 

ples, podendo as variáveis selecionadas por Hertz serem 

mudadas em função da experiência do analista e interesse 

do projeto. 

A maior dificuldade para as instituições finan

ceiras é o fato de a análise ser externa à empresa, tor

nando a atribuição de probabilidade muito subjetiva, de

vido à falta de sensibilidade e conhecimento do analista 

das variáveis envolvidas. 

6.3. A Determinação da Função Utilidade do Banco 

Avaliada a rentabilidade e o risco do projeto , 

resta discutir como o anaiista pode saber se essas medi

das são aceitáveis ou não para_a instituição financeira. 

No mercado existem bancos com maior ou menor p-referência 

pelo risco, tal como ocorre com investidoras individuais. 

Dentro de um mesmo banco pode ocorrer de uma g~ 

rência operacional estar rejeitando um investimento por 

considerá-lo muito arriscado, enquanto outra gerência es 

tar aceitando projetos com níveis de ri.sco mais e levados. 

Essa distorção decorre da inexistência de critérios de fi 

nidos nela insti tui.ção para a declsã.o sobre investi -

mentes com risco. 
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Entretanto~ para a definição de critérios para 

a aceitação/rejeição de projetos, faz-se necessário o co 

nhecimento da função utilidade da instituição, ou seja, 

sua atitude fren·te ao risco. Como fazer, no entanto, p~ 

ra construir a função utilidade de um banco composto por 

vários grupos de. pessoas com interesses mui tas vezes con 

fli tantes (acionistas, proprietários, gerentes, funcioná 

rios etc .. l?. 

Prevalecendo o argumento de que o objetivo da 

emoresa é a maximização da riqueza do acionista, cabe aos 

administradores/gerentes definirem a função utilidàde ten 

do em vista a maxi:r:nização do preço da ação no mercado de 

capital, sem modificar o seu nível de risco. 

Van Horne 35 sugere a criação, pela Administra -

çao, de perfis de risco da instituição. Em assim sendo, 

para a. tomada de decisão bastaria a comparação da renta

bilidade e ris.co da operação. proposta com o perfil de ris 

co corresnondente. 

Outra solução, mais pragmática, ~ concentrar as 

decisões de investimento em uma única Diretoria de Créd~ 

to, desde que a análise do projeto forneça de forma cla

l~a e precisa a rentabilidade e o risco da proposta, per

mitindo o seu julgamento. 

35vAN HORNE, James c. - Financial Management and Policy.'"' 
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7. Out-ras Variáveis que afetam a Avaliação dos Investi

mentos 

As· variáveis ·relacionadas a seguir estão liga -

das diretamente ao risco da operação de crédito, e devem 

ser consideradas na avaliação de investimento pelas ins

tituiç6es fin~nceirasa 

a. Prazo - quanto maior for o prazo de retorno do in -

vestimenta, maior a probabilidade dos resultados fu

turos serem afetados por eventos negativos. Desse 

modo, a rentabilidade exigida para as operaçoes de 

crédito deve variar diretamente com o prazo fixado , 

mantidos os demais fatores inalterados. Um dos even 

tos que pode prejudicar o investidor, é, por exemplo, 

a alteração _para maior na taxa. de juros do mercado, 

fazendo com que o caoital investido a longo prazo se 

ja remunerado de modo ineficiente;· 

h. Valor do Investimento - quando o montante do inves

ti.mento for muito elevado, afetando a diversificação 

da carteira de investimentos da instituição financei 

ra,- faz-se necessário· exigir uma remuneraçao maior a 

fim de compensar o risco adicional; 
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c. Fiscalização a fiscalização amiúde permite a de -

tecção, em tempo hábil, de sinais de dificuldade na 

empresa financiada, possibilitando a adoção de medi

das para proteção do investimento. Assim, a e.xistên 

cia de um sistema de fiscalização regular, pelo ban-

-· co, diminui o risco da operaçao; 

d. Inflação - apesar de as operações de crédito serem 

contratadas com cláusula de correção monetária, já 

se constatou que o índice adotado Cvariação da .ORTN) 

nao compensa totalmente os efeitos da inflação. A 

expectativa de altas taxas de inflação a~~enta o ris 

co do investimento, principalmente, a longo prazo. 

e. E·conomia - havendo a ocorrência de instabilidade eco 

nôrnica, aumentam as dificuldades das empresas âevido 

a retração do mercado, e, conseqüentemente, eleva-se 

o nível de inadimplência junto às instituições finan 

ceiras. Portanto, a expe~tativa de desempenho nega-

tivo da economia, aumentando o risco das operaçoes 

de crédito 1 deve ser considerado na análise c.o proje 

to e na tomada de decisão. 

BIBLIOTECA ICARL A. BOEDEC~ER 



C~fTULO V - A QUALIDADE DA DECÍSÃO DE CREDITO 

As t)rincip_ais variáveis ligadas à decisão de 

crédito são: o nível de risco da operação e a taxa de 

juros. Nesse contexto, é de se esperar que os bancos pr~ 

curem alocar os recursos disponíveis em operações de cr~ 

di to com base nessas duas variáveis, procurando maximi -

zar a rentabilidade da aplicação. 

Não basta, porém, que a Ot)eraçao seja rentável, 

com a ta.Xa de aplicação sut)erando a taxa de captação. :t: 

necessário verificar, também, se a empresa tomadora do 

e~prés timo 'terá condições financeiras, de no prazo esta

belecido, cumorir com as obrigações assumidas perante o 

banco. 

Cada operaçao de empréstimo tem um "custo de con 

ceder" e um "cus to de negar", que dependem da probabi li

dade de inadimplência da empresa. O banco, então, i.nco!: 

re num "custo de conceder 11 ao aprovar a operação, dado~ 

lo risco de não receber o pagamento do principal ou dos 

juros. 

.rã. o '1custo de negar 11 é representado pelo que o 

banco deixará de ganhar se nao aprovar o financiamento ' 

(_remuneração do investimentoL 

101. 
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Cabe ao banco, com base em sua·política de cré

dito, comparar os ganhos e perdas inerentes a cada oper~ 

çao a fim de determinar se a mesma é viável. :g evidente 

que quanto maior for o risco do negócio, maior deverá ser 

a taxa de juros exigida para viabilizar a operaçao. 

:E! relevante, portanto r em função dos aspectos já 

· discutidos levantar a qualidade da decisão de crédito das 

instituiçqe15 financeiras componentes do Sistema de Finan 

ciamento Industrial, analisando dois aspectos principais: 

a influência das normas reguladoras do Programa de Oper~ 

ções Conjuntas (POCl sobre a política de crédito dos bag 

cos· e a análise de projeto como instrumento de decisão de 

, crédito. 

l e Os Efeitos das Normas Reguladoras do POC sobre. a 

Política de Crédito das Instituiç5es Financeiras 

Os ban.cos, como intermediários financeiros, têm 

oor atividade princi:oal a captação e transferências de 

recursos de .unidades superavi tárias para unidades de fi c~ 

tárias, obtendo como remuneraçao o diferencial entre o 

cus to de captação e de ap li cação • 

No caso dos Bancos de Investimentos a captação 

oode ser feita diretamente no mercadO> financeiro, a tra -

vês da venda de títulos de prazo· fixa> (.Certificado de De 

pósito Bancário - CDB ou Recibo de De~ósito Bancário 

.• ,, *"". 
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'RDB) ou mediante oneraçoes de repasse de recursos de fun 

dos e orogramas oficiais de crédito . 

Nas operaçoes de captação de recursos no merca

do, os bancos têm a liberdade pára definir as condições 

que lhes são interessantes t de conformidade com a políti 

ca de crédito definida.~ela sua administração superior. 

A nolí tfca de crédito serve de guia para a toma 

da de. decisão quanto a a.cei tação das operações de finan

ciamento, eoompreende o estabelecimento de taxas de ju

ros, prazos, garantias e nível de risco aceitável. Tal 

como o invés ti dor individual,· o banco também possui fun

çao utilidade nrõoria que determina sua aversão e~ rela

çao ao risco. 

Não há dúvida que quanto mais liberal forem os 

critérios oara a tomada de decisão, fixados na política 

de crédito do. banco, maior será o volume de aplicação e 

partici~ação no mercado. Por outro lado, o abrandamento 

dos critérios de seleção significa, também o aumento da 

orobabilidade de operações de crédito em atraso e inco -

bráveis c 

Assim, a captação de recursos só se dará, se 

houver a possibilidade de a taxa de aplicação ser supe -

rior a taxa de captaÇão, de modo a r~munerar os custos 

operacionais e recomnensar o banco pelo risco inerente a 
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toda operaçao de crédito.· 1:: bom lembrar· .mais uma .vez, 

que quanto maior for o risco do negócio, maior deverá ser 

a. taxa de juros exigida pelo banco. 

-· Com as _operaçoes de repasse de recursos a si tu~ 

çao é diferente: o custo de captação inexiste, enquanto 

a taxa de aplicação e a remuneração do banco repassados 

·são fixas e os critérios para a avaliação da viabilidade 

da operação são. determinados pela instituição oficial en 

carregada de administrar os recursos. 

Procurar-se-á verificar quais os e.fei tos das 

normas reguladoras· do POC sobre a oolÍtica de crédito dos 

agentes financeiros: 

a. Critérios de seleção inadequados - o·agente financei 

ro ao analisar a viabilidade de nrooostas de ernprésti 

mos a serem financiadas com recursos provenientes de 

reoasse do POC deve utilizar as técnicas e orocedirnen 
~ -

tos recomendados pelo BNDES, o que não constitui ga -

rantia de adequação à situação específica do projeto 

sob análise. 

:e verdade que o agente financeiro tem a liberdade de 

recu;ar a proposta de empréstimo se considerar o ris

co muit:o elevado, mas a exeqüibilidade e a aprovação 

do empreendimento só será possível se atender aos cri 

térios do BNDES. 
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Esse fato é prejudicial aos bancos, pois os cri. térios 

definidos neles BNDES não ressaltam adequadamente o 

risco do investimento. 

Nesse sentido, convém lembrar a oninião de Bacha et 

alii36 sobre a an~lise de projeto por instituiç5es ' 

oficiais: 

"A a.nã.e.J .. ,~ e. g o v e.tr.na.m e.nta..e. de. pfL o j e..:to,s :to .-'1. vw- s e.. um 

i nl..t :tfLu..m e. n.t o. a. di c. i o na .e. de p o .e.:t:ti c. a. e.. c. o nô m .. i. C.Ct do 

do d~~e..nvof..vime.n:to nac.iona.l." 

-Assim, projetos que nao seriam aceitos do ponto de 

vista financeiro privado, podem ser viabilizados atra 

vês do uso de critérios seletivos que valorizem o 

us-o de recursos considerados abundantes, come mãe-de 

obra não gualificada e matéria-prima nacionais, e 

que penalizem o uso de recursos escassos; 

o 

b. Responsabilidade total do Agente financeiro - apesar 

de os critérios de decisão serem fixados. pelo BNDES, a 

resnonsabilidade pelas obrigações financeiras decor

ren t.e da operação é toda do agente financeiro; 

36 BACHA, Edmar et alii 

j e tos ••• , P. 2 3 . 

An~lise Governamental_dc Pro-
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Remuneraçãó fixa nela - do risco aplic~ - assunçao na 

- de do POC, agente financeiro percebe çao recursos o 

- de "del uma remuneraçao credere" até um limite máxi-

mo fixado pelo BNDES, na o sendo permitida a cobrança 

de qualquer outra taxa que, direta ou indiretamente, 

eleve a remuneração estabelecida. 

Entretanto, de acordo com informações colhidas no 

BNDES .o. "del credere" é sempre cobrado pelo limite má 

xi mo :o e rmi ti do • 

Desse modo, ?ela limitação, imposta, uma das regras 

básicas de funcionamento do mercado é alterada, jus-

tamente a que estabelece que a aplicação em investi-

mentes com risco mais elevado deve ser remunerada oom 

~:axa de j urós maior. 

A Figura 10. mostra o. que ocorre com a rentabilidade , 

- ... quando a remuneraçao e fixa. 

rentabi lidaàe '1' 
das oreracões 

custos variáveis 

taxa àe remuneração 
fixa 

custo do dinheiro 
e gastos fixos 

~--------------------~----~~ risco i 

FIGURA 10 

RENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DE REPASSE 
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Com o aumento do nível de risco da operaçao, se pro

duzem maiores perdas ·por insolvência e maiores gas-. 

tos de acomnanhamen to e cobrança, de modo que, sendo 

a taxa de remuneração fixa, a rentabilidade diminui 

J?ara operações com maior grau de risco. A área ha-

churada representa a margem de rentabilidade que vai 

se reduzindo atê atingir o ponto M, correspondente 

ao nível de risco r
0 

além da qual nao e convenien 

t-e operar por mais agressiva que seja a poli tica de 

crédito do agente. 

A~~irn, se o agente não for capaz de determinar o ní-

vel de risco máximo que pode ser aceito em face da 

r~rnuneraçao 9errnitida, ooderã operar em situações 

francamente desfavoráveis . 

. 
Condições de crédito mais vantajosas para oneracoes . . 
com maior risco - O POC é um programa que procura pr! 

vi.legiar empresas de pequeno e médio porte, bem corno 

Reg'iões menos desenvolvidas do p.aís, ofertando encar 

gos financeiros, montante de participação no empreen 

dirnento e orazos mais favoráveis. 

Observe-se f contudo, que empresas de pequeno porte e~ 

tão, geralmente • sujei tas a um nl.vel de risco maior 

que e mores as de grande porte .. 
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Da mesmá forma,.tem-se que empresas localizadas em 

regiÕes menos desenvolvidas, por estarem distantes ,. 

dos grandes centros consumidores e não disporem de 

uma infra-estrutura de serviços adequada, levam des

vantagem em relação às concorrentes localizadas em 

regiÕes desenvolvidas. Conseqüentemente, o risco àes 

sas emoresas também é maior. 

- -Ora, como o risco da operaçao e assumido totalmente 

pelo agente, isso significa que o objetivo do POC de 

:ç>romover o desenvolvi-mento econômico integrado se dá 

em detrimento da saúde financeira do agente finance~ 

ro, ficando o BNDES numa situação muito cômoda. 

Essas seriam as nrincinais considerações sobre ·- -
_..,._-· 

efeitos das reguladoras relaçã.o 
~ 

política normas em a 

crédito dos bancos que atuam como agentes finanéei ros. 

Como ficou demonstrado, algumas das determinações pre.se:2_ 

tes são prejudiciais do ponto de vista financeiro, con -

corren-do para que a decisão de crédito seja tornada en con 

diçÕes desfavoráveis para a instituição financei r à. 

2. A Análise de Projeto como Instrumento de Decisão de 

Cr.édito 

Muccillo Netto37 , ao estudar as fontes de in-

formações usadas pelas instituições financeiras para com 

37 . . 1-iUCCILLO NETTO., João - Instrumentos de Decisão 

Crédito em Instituições Financeiras, Sãó Paulo 

1983, p. 237. 

de 
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por o l;)erfil de risco das empresas in.teressadas em obter 

empréstimos, identificou três instrumentos de decisão de. 

crédito. são eles: as demonstrações financeiras, a ana 

. lise de. balanço e o cadastro.. 

Ressalte-se, porem, que o estudo tratava de 

o:r;;erações de ·crédito de Bancos Comerciais, especializa -

dos na concessão de crédito na faixa de curto prazo, e 

como o próprio autor reconhece: 

'' 

"Não .6 e. pode. Jte.a..tiza.Jt a.na.ti-6 e.6 e.xc.e..6.6iva.me.n.te. 

pJto6unda..6, poJtque. L6.6o pode. de.ma.i1da.Jt muito .te.~ 

po, a.dia.ndo a. dec.i.6ao 6ina..t, o qu~, de.pe.nde.n

do da.-6 c.iJtc.un.6.tânc.ia..6, pode. ..implic.a.Jt na. pe.ltda. 

do c..tie.n.te. po.te.nc.ia..t pa.Jta. outJto ba.nc.o c.onc.oJt-

Ji.e.n.te.. I.6.6o .ta.mbém e.xp.tic.a a. Jta.zã.o pe..ta. qua..t, 

mui.ta..6 ve.ze..6, uma. de.c.i..:Sã.o de. c.Jtédito deixa. de. 

.t:. e.JL ba.-6 e.a.da. e.m in-6 .tJtume.n.to-6 · ma..i.6 .té.c.nic.o.s (de 

mo n.6 . .t Jta. ~ õ e..-5 6 i na. n c. e. ,L Jt a.-6 , a. ná..t..i-6 e. e c. o n ô mi c. o - 6 :f. 

na.nc.e.iJta.' c.a.da.-6 .tJto r a.poia..v~.do-.6 e un,Lc.a.men..te l1.a..6 

ga.tLa.n:Ua.-6 que. o c..tie.n.te. ot)e.Jte.c.e.." 

Os Bancos de Investimentos e Bancos de Desen -

volvimento que atuam com crédito de médio e longo prazo, 

para investimentos em capital fixo que demandam um perío 

·do de maturacão demorado, têm a necessidade de realizar 

análises muito mais profundas sobre a -empresa, o projeto, 

o setor de atividade e a própria econo:rnia antes de conce 

der o financiamento. 



...... 

110 

Bácha et alii38 constataram em sua pesquisa que: 

;{;Jt.ume.nto que. p-e.Jtm-i.t-i.Jtá a tomada de. de.c..<..s :i. c no 

.6e.ntido de. c.onc.e.dvt-.óe. ou ne.gaJt··.6e. da.do oe.ne.-

fiZc...i.o," 

Em outras palavras, a análise de projetos é o 

instrumento de decisão de investir a longo orazo usado 

pelos' bancos para alocar os recursos de forma eficiente. 

O conceito de eficiência nrecisa ser delimitado, oois, de 
~ -

pendendo da Ótica de observação teria conotações diferen 

tes: 

a. Sob a Ótica d~ empresa ?ri vada, a análise de :p~ojeto 

significa a avaliação das alternativas de inves~irnen 

to existentes. com base nos oreços de mercado C.os fa-

tores de produção, a fim de determinar qual o inv.es-

timento mais rentável e se o mesmo deve ser ioplanta 

do; 

b ~ · Sob a Ótica social ou governamental, a análise de p~ 

jeto significa a avaliação do investimento conside -

rando seus efeitos para a comunidade e usando preços 

de mercado corrigidos em .função da escassez ou abun-

dância dos insumos; 

---------------· 
38BACHA, Edmar et alii - _ Análise Governamental de Pro

jetos ..• 1 p. 29. 
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c. Sob a Ótica dos bancos, a análise de projeto signifi:_ 

ca. a avaliação do nível de risco do investimento, sé!!_ 

do necessário enfatizar a análise de aspectos que 

possam comprometer 6 sucesso do empreendimento, tais 

corno a existência de mercado, a exeqüibilidade técni:_ 

ca f a viabilidade dos esquemas de financiarnen to pro

postos e a capacidade de pagamento da proponente. 

, 't! sob a ótica dos bancos que se deseja avaliar 

a téc~ica de análise de projeto corno instrumento de deci 

são de crédito, e se possível, demonstrar que suas limi

tações irnnli"carn na qualidade da decisão, situando-a ntirn 

nível abaixo do ótimo~ 

Para a discussão desse terna, pretende-se 1evan -

tar as ;lirni tações dos principais tópicos que c:ornpõern a 

análise de projeto. A análise do projeto é composta por 

várias técnicas distintas agrupadas num só documento, p~ 

dendo-se citar entre elas a análise contábil, a análise 

cadastral, a análise prospectiva etc •. 

Antes de apresentar esses tÓpicos, faz-se ne -

cessário comentar algumas limitações que afetam a análi

se de projeto corno um todo. 

A primeira limitação é o fato de a análise ser 

c~xt,ernar ou seja., realizada oor pessoas que não perten ~ 

cem ã empresa, e, por isso ·mesmo, sem o conhecirnen to dos 
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problemas e a necessária sensibilidade para. identificar 

os fatores mais ·relevantes para a formação do perfi 1 de 

risco do investimento. 

A seg·unda limitação diz respeito à confi-abi li

dade das informações contidas no projeto, pois é fato n~ 

tório que as empresas procuram "enfeitar" o projeto para 

facilitar sua a;>rovaçao oela instituição financeira. 

A esse resneito, é interessante citar a obser

V2~1io anotada na disciplina Gestão de Projetos Industriais ~o curso 

do Prof ." AntQnio Luiz· de Carvalho, no sentido de que o 

;>rojeto elaborado pela empresa para a tomada de decisões 

internas é muito mais conciso que o projeto elaborado pa 

ra à instituição financeira, e, apesar _disso, e mais in

formativo e correto. 

Outra limitação da análise de projeto é que I 

via de regra, a avaliação é feita tomando por base aspec 

tos passados ou atuais da empresa, enquanto as decisões 

de crédito dependem fundamentalmente da situação futura, 

o que reduz substancialmente o· potencial da análise de 

projeto como instrumento de decisão de crédito. 

Por fim, deve-se ressaltar que a análise de 

projeto é essencilan!:ente subjetiva: quanto maior for a 

exoeriência do analista e seu conhecimento sobre a empr~ 

sa e o ;>rojeto, maior será a confiabilidade das conclu

soes da análise. 
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2el. As Limitações da Análise da Proponente 

Na análise da proponente sao abordados diver -

sos asoectos sobre a emoresa e/ou o grupo que está plei

teando o empréstimo. 

2.1.1. Aspectos ~urídicos 

.P?ra as operaçoes de repasse de recursos 1 a 

análise dos aspectos jurÍdicos visa determinar o enqua -

dramento da o:oeraçao e da empresa nas condiçÕes estabele 

cidas no Programa. 

,_ Outra finalidade dessa análise é a identifica-:-

ção dos principais responsáveis pela empresa e que têm a 

atrii:?uição legal para representar a empresa na assinatu

ra do ·contrato de emoréstimo. E: verificado, ainda, se a 

empresa está em dia com. todas as suas obrigações fiscais 1 

necessárias ao seu-funcionamento. 

A análise dos aspectos jurídicos tem pouca in 

fluência na tornada de decisão, senqo ;q:ue raramente provo. 

ca a re-jeição da operação. Quando há qualquer problema 

que irnneça o negócio, esse fato, norma.lmente, é detecta

do logo na análise preliminar da cart·a:-consulta. 
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2.1.2. Informações Cadastrais 

A análise de cadastro é urna etapa fundamental 

no processo de avaliação do risco da operação de crédi -

tor pois é através dela que se verifica a idoneidade da 

empresa e de seus dirigentes. 

As informações para a análise de .cadastro nao 

coletadas externamente, junto a bancos, casas comerciais, 

cartórios de protesto, serviços de proteção ao crédito 

etc •• , e internamente, quando a empresa é cliente do ban 

co em operações de crédito anteriores ou de outras li-

nhas operacionais. 

A coleta de informações externas é feita pelas 

agências do banco, sendo realizadas periodicamente e lan 

çadas em fichas cadastrais. Já as informações internas 

sao normalmente coletadas pelo próprio analista nos ma

pas de acompanhamento de operações do Departamento de 

Crédito. 

No Banco do Nordeste do Brasil S.A., por exem-

-plo, s.ao realizadas periodicamente vistorias nas empre -

sas financiadas para acompanhamento da implantação e fun 

cionamento do projeto. Esse procedimento, além de ser 

vir para antecinar dificuldades eventuais no empreendi -

mentoç a tempo para as providências necessárias, é uma 

excelente fonte de informações sobre a empresa, sendo sem 

pre consultada em caso de novos pleitos. 

.... .... :a' 
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Nada obstante, a análise· de cadastro está su -

jei ta a limitações que devem ser conhecidas para uma av~ 

liaçãc crítica quanto a sua validade como instrumento de 

decisão de crédito. 

a~ As fichas cadastrais são preenchidas nas agências 

geralmente, por pessoal pouco qualificado para a fun 

cao· ~ # 

b. o interesse da agência em·melhorar sua avaliação por 

volume de ~plicações e lucro, faz com que haja um 

viés em.apresentar informações favoráveis sobre a em 

presa; ·de modo a facilitar a aprovaçao da operação PE:! 

lo Departamento de Crédito; 

c. Os cartórios de protesto, serviços de pro~eção ao cvé 

dito, pesquisas na t)raça e outras fontes de informa

çoes não são muito confiáveis; 

d. A classificação do risco da empresa, tendo em vi.sta 

a análise de cadastro, é sempre muito subjetiva, o 

relatório de análise do BNDES, por exemplo, classifi 

ca os clientes em quatro faixas (Ótimo, bom, regular 

e maut 1 sem esclarecer como· deve ser feito esse en-

quadramento e até que faixa de risco a operaçao deve 

ser aceita ou rejeitada. 
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Face as limitações apon tad~s acima, pode-se con 

cluir que o nível de qualidade e confiab.ilidade da anál.!_. 

se de cadastro é duvidosa, sendo melhor quando as infor-

mações forem obtidas a nartir de experiência anterior do 

ban--co com a empresa, e, mesmo assim, com a deficiênciare 

só refletir a situação passada, nada informando s-obre o 

futuro. 

2 .1. 3 .. Situação Financeira Retrospectiva 

O que o Relatório de Análise do BNDES chama de 

situação financeira retros9ecti va, trata-se 1 na verdade, 

de uma análise de relatórios contábeis da empresa, que é, 

indiscutivelmente, um dos instrumentos de decisão de cré 

di to mais tradicionaJ .• 

.Cruz39 destaca a imnortância da análise de re-

latórios financeiros corno instrumento de decisão: 

"In..ó:tJLume.n.:to bá.õic.o ·na. :toma.da. de. po.ói.q..ã.o e. pia. . -
ne.ja.me.n.:to 6in.a.n.c.e.iJLo da. e.mp~e..óa., a. a.n.áli.óe. de. 

4ela:tóJLio.6 6in.a.n.c.e.iJLo.6 c.on.~~.ó:te. e.m pnoc.e.dime.~ 

:to .6i.6:te.mã.:tic.o pa.tLa. a. ob:t.eA1t.q.ão de. infÍOtLma.q.Õe..ó 

e. :te.ndê.n.c.ia.-6 .óobJLe. o .óe.u de..õ.e.mpe.nho ape.na.c.io -

n.a.l e. .6 ua. .6 i :tu a.q.ã. o e. c. o n. â mi c:.. a.- ~i ita n.c. e.i11.a. • C ne. 

3~CRUZ, Older L. da - Análise de ·Rel.atórios Financeiros: 

Nova Lei das S.A.'s, Rio de Jane:iro, 1979 (conside 

raÇoes preliminares). 
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daJte.fi.., in.fi..t.Ltu.iq.Õe.-6 úin.a.n.c.e.L'La.-6, .in.ve.-6tl .. doJLe.fi.., 

go ve.tc;.n.o e. o-6 a.dmin.i-6 tJLa.do!Le..6 de. e.mp!Le.-6 a. n.e...ta. 

e.n.c.o n.t!La.m !Le..6 po-6 ta.-6 pa.!La. u.m .6 e.m n.ú.me.!Lo de. inda 

gaq.Õe.-6$ ta.i-6 como: Qu.a.i a. po.6.6ibitida.de. de. 

pa.ga.me.n.to da.-6 ob!Liga.~Õe.-6 a. c.u.JLto p!La.zo? Qu.a.l 

a te.ndln.c.ia. do-6 !Le.fi..u.lta.do-6? Qu.a...t o volume. do 

Ca.pita.i CiJLc.u.la.nte. LZqu.ido? Qu.a.l o n..tve.l de. 

p!te.6fi..~o da..6 ob!Liga.iÕe.-6 a. longo p~a.zo? Qu.a.i o 

gJLa.u. de. e.ndivida.me.n.to? Qu.a.l o n.Zve.l de. imobi 

za.q.Õe..6? Como fi..e. vêm c.ompo!Lta.n.do o-6 c.u.J.~to-6 ope. 

Jta.c.iona.i-6? a...têm de. mu.ita.-6 ou.t!La.-6." 

A aná1ise de relatórios financeiros consiste na 

construção e comparação de indicadores de demonstrativos 

contábeis de vários exercícios, a·fim dé mostrar a reso

lução recente da situação financeira da empresa. Com ba 

se nesse desempenho passado, o analista teria condições 

para fazer orevisÕes sobre o futuro. 

Entretanto, como a empresa vale pelo seu poder 

de produzir lucros e não pelo valor de livro de seus ati 

vos, a qualidade dessa técnica· de análise, como instru -

menta de decisão de crédito, deoende do conteúdo informa - -
tivo da Contabilidade como processo de Comunicação e re

gistro dos eventos econômicos.que ocorrem na empresa. 

Esse tema, por ser objeto de extensa bibliogr~ 

fia, será enfocado apenas nos aspectos mais relevantes e 

' .·· .,-_ ·-3·. 
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pertinentes ao escopo desta monografia. ·serão apresent~ 

dos os pri!l.cipais problemas que íinpedem a Contabilidade 

de obter resu1t~dos mais prÓximos à realidade econômica. 

A primeira grande. di.f~cu1dade está na aouraçao 

. .1-Q 
do lucro da empresa. Francis · apresenta a seguinte de-

finição parao lucro econômico: 

nE-c.onom-i..6ú de.fiine. a. fiL'Lm'.6 inc.ome. a.6 tfte. 

ma.ximu..m -a.mou..nt whic.h c.an be.· c.on.6u..me.d by th.e. 

owne.~J o6 ;the. ni~m ih any pe.~iod withou..t 

de.c.it.e_a..6ing their tÍCi;tu..~e. consumption. 

,o ppotr.tu..nitie.-6 • " 

Enquanto isso, o lucro contâbil é apurado se-

gundo · "re·gras" (princípios contábeis geralmente aceitos) 

que apresentam validade bastante duvidosa •. A.própria-teo 

ria contábil não se identifica com todos os princípios , 

legitimando apenas ~1guns deles. 

40FRANCIS, Jack c. - Investments: analysis and 

Management:, New York,. I'·1CGraw-Hill, 1980, p. 317. 
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Iudicíbus et alii 41 fazem a seguinte observa 

çao a esse respeito: . 

"A.tgu.n.:6· do.ó pJt.<..n.c..Zpio-6 e c.on.ven.q..Õe-6 a.in.da. ge-

Jta..tmen.te a.c.eitol.:! tiveJta.m .6 ua. oJtigem em é.poc.a.l.:! 

pa.1.:!.6a.da:6, quan.do ai.:! c.on.di~Õe..6 ec.on.õmic.a..6, in.~ 

tituc.io n.ai.6 e. .6 oc.ia.i.6 eJtam .6 e.n..6ive.tme.n.te. di6~ 

I'Le.n.te.6 da..6 que. hoje vigoJtam. Ape.6 a.Jt. di!.:!.6 o, 

'c.o n.tin.u.am .6 e.n.do ac.eito.6, ma.i.6 poJt tJtadi~ã.o e. 

c.on..6e~vadoJti.6mo, do que pe..ta c.on.vic.~io pJto6un. 

da de /~ ua v a .ti da. de. •. " 

A aceitação de um princípio contábil e feita 

com base em três oarâmetros fundamentais: utilidade, pra 

ticabilidade e objetividade. Na prática, porém, têm-se 

notado um viés em se sacrificar a utilidade em troca de 

maior objetividade e pl;'aticabilidade. 

41 IUDIC!BUS, Sérgio de et alii - Contabilidade Intro

dutória, São Paulo, Atlas, 1980, pe 274. 
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Iudicíbus, Martins e Gelbeck42 afirmam que: 

"Pe.lo fia:to de. a p!La:tic.a6i.U.dade e. a ob_ie.:tivid~ 

de não pode.JLe.m . .6e.Jt .6ac.ttifiicada.6, o .6ac./r...<..61c.io 

e.m ge.Jtal :te.m Jte.c.a:tdo na utilidade., e.vin:tando

.6e. c.JtLtê.Jtio-6 mai-6 .õoni.õ:tic.ado-6 e. me.no-6 p!La:ti-

- . b' :t' ,43 c. a. v e..t-6 e o 1 e ..t v o .6 • 

Esse procedimento provoca, conseqüentemente 

sensíveis distorções nos relatórios contábeis, tornando 

difícil a obtenção de resultados que se aproximem do lu

cro econômico real. Capela~~ identificou. os seguintes 

problemas decorrentes da apuração de um lucro fictício: 

42 IUDIC!BUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu & GELBCKE, Er

nesta R. - Manual de Contabilidade das Sociedades 

por AçÕes. São Paulo, Atlas, 1981, ·p. 72. 

43 o autor discorda dessa colocação: A teoria tem a obri 

gação de explicar a realidade existenter e não o con

trário. De nada adianta o desenvolvimento de modelos 

matematicamente corretos e de fácil aplicabilidade se 

não forem capazes de explicar e prever o que ocorre na 

realidade .• 
ll-4 . 
· CAPELO, Emílio R. - Análise da fidedignidade do lu-

cro em urna economia inflacionária. Revista Econô

mica do Nordeste, Fortaleza, abr/jun 1976, p. 237. 

..., ... 
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a. Taxação pelo Imposto de Renda, numa autêntica opera

ção de confisco do capital das empresas; 

b. Distribuição de· dividendos, muitas vezes,· às custas 

da integridade patrimonial da empresa; 

Cc Determinação de reservas insuficientes para substi -

tuir o ativo fixo e para manter o capital de giro; 

d. Criação de uma ·falsa imagem de lucratividade para o 

pUblico em g3ral, e em particular para os acionistas, 

fornecedorés, credores, governo e sindicatos; 

e. Indução à desinformação, na medida em que leva a ad-a:i.. 

nistração menos avisada pensar que sua empresa_ tem 

mais saúde econômica do que realme.nte tem. 

Pelas distorções que provocam nos demonstrati

vos, há dois princípios que merecem atenção especial: o 

custo histórico como base de valor e o denominador comurri 

monetário. 

O princfpio do custo histórico como base de va 

lor estabelece que o ativo deve ser contabilizado pelo 

seu valor original de aquisição. Esse procedimento, fa-

. ce a crescente instabilidade de preços que afeta a econ.9_ 

mia atualmente, faz com que o balanço não represente o 

valor corrente do patrimônio da empresa e distorce a ap~ 

1:ação do lucro. 
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Por sua vez, o princípio do denominador comum 

monetário estabelece que só os eventos mensuráveis em 

termos monetários devem ser contabilizados, não registr~ 

do valores como·capacidade gerencial, tecnologia, marca 

de produto etc •. , que são fatores extremamente importan

tes num processo de decisão de crédito. 

Outro problema que afeta a Contabilidade, sem 

solução até o momento, é o dilema entre a uniformidade e 

a flexibilidade dos 9rocedimentos contábeis. 

No Brasil, a Contabilidade é normativa, ao ·con 

trãrio do que ocorre nos países anglo-saxões onre a :regul~ 

tação está ·a cargo da própria profissão. Em conseqfiên -

cia, dá-se mais ênfase a uniformidade no uso das mesmas 

regras para.interpretar fatos econômicos semelhantes, c~ 

jas vantagens principais são a· melhoria da comparabilid~ 

de entre relatórios de empresas diferentes e a diminui -

ção na manipulação de dados com o propósito de apresen -

tar resultados de acordo com o interesse da empresa. 

Em contrapartida, como as empresas têm caracte 

rísticas distintas, o uso de regras rígidas tem o incon

veniente de não atender adequadamente a todas as situà -

ções,· e, assim, aumentar a distorção entre o lucro econo 

mico e o lu.cro con tábi 1 o 
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Veja-se, por exemplo, o caso d~ depreciaç~o em 

que a tendência da maioria das empresas é adotar as ta

xas permitidas pela legislação fiscal 45 • No entanto , 

para ser contabilme.nte correto, a empresa deveria esti -

mar a vida útil do ativo com base em critérios técnicos 

e regime de operação, para, então, calcular e registrar 

o valor correspondente à despesa de depreciação. 

Outra limitação também importante é a Contabi

lidade procurar ate?der um grande número de usuários ao 

mesmo· tempo, cujos interesses.não são coincidentes. Con 

seqüentemE:mte, ·O nível de qualidade da informação para 

cada usuário individualmente finda por decair. O inte -

resse dos bancos, como já foi visto, é verificar se a em 

presa, a médio e longo prazo, oferece perspectivas de 

rentabilidade e segurança para o financiamento. 

Por fim, resta abordar o impacto da inflação 

sobre os demonstrativos contábeis, que no Brasil, face 

às elevadas taxas de inflação, assume especial relevân -

4 5 O ~"'is co só admite a adoção de taxas de <Ep:reci.ação mai~ 
res se houver laudo pericial do Instituto Nacional de 

Tecnologia ou de outra entidade oficial de pesquisa 

científica ou tecnológica justificando o fato (àrt. 202, 

§ 29, do novo RIR). 

•·. 
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A ut.:i:-lização de valores histÓ.I:'icos produz dis

torções sempre que forem· feitas adições ·ou comparaçoes 

com unidades monetárias de poder-de-compra diferentes 

Quando há inflação, tudo se passa como se fossem usadas 

moedas de países diferentes, embora com o mesmo nome, e, 

portanto, exige a conversão para um mesmo valor antes de 

qualquer operação. 

No balanço existem números que remontam à fun-

dação da empresa e outras de períodos mais recentes, pr~ 

vocando distorçõe.s principalmente nas contas que repre -

'I" t ~ • ,.. I 

sentam ~tens nao-monetar~os como Estoques, Ativo Imobili 

zado, ·Patrimônio Líquido e outros. 

Muito se tem discutido sobre como proceder pa-

ra solucionar esse problema, sem que até o presente te-.. 
nha s~ chegado a um método que atenda a todos. 

A sistemática adotada no Brasil consiste no 

uso de um índice para correçãó dos a~ivos monetários afe 

tados pelavariação do nívelde preços. Essa sistemáti-

ca, segundo os autores consultados, vem atendendo satis

fatoriamente o objetivo de eliminar as distorções sobre 

o lucro do exercício, embora ainda persistam algumas de..., 

ficiências 46 : 

46 Para maiores detalhes sobre a sistemática brasileira 

·sugere-se a leitura do artigo "Avaliação dos Lucros 

sob Inflação Elevada", de Antoninho Marmo Trevisam. 
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a. O índice utilizado (ORTN) nao reflete a perda de po-

der aquisitivo da. moeda;. 

b. O lucro gerado no exercício nao é corrigido; . 

... 
c. O estoque nac e corrigido; 

d. As contas de Ativo Permanente e PatrimÔnio LÍquido 

baixadas· durànte o exercício não reflet.em a correção 

monetária do·período. 

Os principais méritos da sis temática contábi 1 

brasileira de correção dos efeitos inflacionário são: 

a. . Foi implementado em empresas pequenas, médias e gra~ 

des · . , 

b. ~ aceito pelo Imposto de Renda; 

c, !:'! um método muito orático. 
. ~ 

Deve-se ressalvar, contudo, que a correçao· mo-

netária não torna as demonstrações contábeis de exercí -

cios diferentes comparáveis, haja vista, que elas perma-

necem com valores correntes de suas respectivas datas de 

balanço~ Para torná-las comparáveis é preciso utilizar 

um Índice adequado para transformar os valores para pre-

ços constantes de um único período. 
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A co~preensao exata das lirni tações4 7 pode ser 

resumida nas palavras de ·rudicíbus et alii 

"O Jte.-6 u.tta.do de. .ta.i-6 .timLta.ç.õ e.-6 é. que. o.6 Jte.ta.

t5Jtio.6 con.t!be.i-6 nao e.xpJte..6.6a.m e.xa..ta.me.n.te. a. 

Jte.a.tida.de. 6ina.nce.iJta. e. e.c.onâmica. da. e.n.tida.de., 

mel.!mo que. e.,:S .ta.tica.me. n.te. co nce.bida., c. o mo 

mui.ta-6 po.6.6a.m ju.tga.Jt, pe..ta. e.xube.Jta.n.te. e.xd.ti -

dã.o do.6 cá..tcu.to-6 e. .60ma..6 que. vao a..té. ce.rt.ta.vo-6 

... O impoJt.ta.n.te. é conhe.ce.Jt be.m o gJta.u de. .ti 

mi.ta.~ã.o ine.Jte.n.te. a.o mé..todo pa.Jta. nao no.6 i.tu -

diJtmo.6 e.m de.ma.~.>ia., ·e., ta.mpo~co, i.tudiJt o.6 ou

.t.'Lo-6 com a. a.pa.Jte.n.te. e.xa..tidã.o de. no-6.60.6 nú.me. -

Jto-6, que., no 6undo, .6ã.o a.pe.n.a.-6 a.pJtoxima.Ç.Õe.-6 de. 

uma. Jte.a..tida.de. be.m ma.i-6 comp.te.xa.." 

Â parte das limitações próprias da Contabi lida 

de, deve-se considerar,_ ainda, os problemas decorrentes 

da construção de· indicadores úteis para diagnosticar a 

situação financeira de uma empresa. · 

A maior dificuldade consiste na escolha de gru 

pos e ·subgrupos de contas que possam fornecer indicações 

precisas sobre a situação financeira da empresa anali 

47 IUDIC!BUS, Sérgio de et alii.- Contabilidade Intro

dutória, Pe 28. 
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sada. -E xis te l,lin número mui to grande ·de. Índices divulga-

dos por livros e revistas especializadas, cada um deles· 

com aplicação e indi~ação definida. 

Atualmente, contudo, já há um certo consenso em 

torno de alguns índices testa dos empiri camen te. Mesmo 

assim, . convém citar algumas regras que podem ser úteis· 

na_seleção e construção de Índices financeiros-~ 

a. Usar apenas Índices que tenham significado para a 

análise, o aumento indiscriminado do número de índi-

ces não significa, necessariamente, a melhoria de 

análise; 

b. Verificar a existência de fatos anormais e extraordi 

nãrios que possam distorcer os Índices; 

c. Considerar as peculiaridades do setor de atividade na 

qual a empresa está inserida (os Índices do setor si 

derúrgico, :por exemplo, são dife-rentes dos indicado-

res do setor têxtil); 

d. Considerar os efeitos da inflação sobre os demonstra 

ti vos contábeis, quando da -eonstrução e comparação de 

Índices c 

Uma vez selecionados os fn:Clices apropriados -a 

empresar procura-se utilizá-los como ·parâmetros de compa 
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raçao, a fim de avaliar o desempenho da empresa. As com 

.. . ... 
paraçoes poss1.ve1.s sao as seguintes: 

a. Comparação de Índices· de peJ;Íodos diferentes para le 

vantar a evolução da empresa no período. Esse tipo 

de comparação pode levar a distorçÕes na análise . '· 
pois não considera o desempenho das demais empresas 

do setor, assim, os índices podem aparentar um desem 

penho satisfatório, quando, na verdade, a empresa es 

tá abaixo da média. Além disso, a inflação deve ser 

adequadamente tratada para que nao provoque distor-

çoes nQs Índices; 

b. Comparação dos Índices da empresa com os de seus con 

correntes mais próximos. Faz-se necessário, porém , 

considerar alguns fatores que podem distorcer as co!!! 

parações, tais como diferenças no porte, localização'· 

. estrutura de capital etc .• ; 

c. Comparação dos Índices .da empresa com os Índices mé-

dios do setor de atividade. A dificuldade desse ti-

po de comparação está na carência de publicações es

pecializadas, no Brasil, que divulguem informações 

confiáveis e de forma regular (apesar da situação es 

tar melhorando recentemente). 

Por fim, a análise financeira retrospectiva , 

através da cons·trução e comparação de índices a partir 
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dos demonstrativos contábeis da empresa, padece de urna 

limitação básica, qual seja, a de apontar as .tendências 

com base no desempenho passado e presente, enquanto a to 

mada de decisão de crédito envolve o diagnóstico da si

tuação futura da empresa, que pode ser completamente di-

feren te do desempenho nassado. 

2.1.4. Situação Técnico-administrativa atual 

A análise da capacidade técnico-administrativa 

do gr~po emoresarial é uma tarefa muito difÍcil de reali 

zar,. pois· depende da sensibilidade do analista e de . seu 

conhecimento da empresa. 

Para a avaliação, o analista se baseia em in

formações fornecidas pela própria empresa e em observa -

ções colhidas durante a visita à empresa. Or~, as info_E 

mações do projeto são, geralmente, otimistas, procurando 

destacar os aspectos positivos a fim de facilitar. a apro 

vação do financiamento pelo banco. Por outro lado, é ne 

cessário que o analista tenha muita experiência e seja 

um especialista no tipo de atividade da empresa que está 

sendo analisado, para identificar pontos de estrangula -

mento que possam prejudicar a implantação e funcionamen-

to do empreendimento, em uma rápida visitae 

são analisados os currículos dos dirigentes da 

ernoresa, o nível de especialização da equipe técnica, pro .. - ~ -
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ce~sos de produção e vários outros pontos. Quando é po~ 

sível identificar alguma deficiência grave, exige-se que 

a empresa adote medidas corretivas. 

2.2. As Li~itações da Análise do Projeto 

O projeto é o conjunto de informações, sistemá 

tica e racionalmente ordenadas, que permite a empresa 1~ 

vantar os custos e receitas de um investimento, ou ainda, 

as vantagens e des~antagens de utilizar recursos pró -

prios· ou de terceiros para implantar novos empreendimen-

tos ou melhorar o rendimento dos empreendimentos já exis 

tentes. 

A técnica da elaboração e avaliação de proje -

tos visa, portanto, a manipulação de um complexo 
~ 

numero 

de variáveis relacionadas com aspectos técnicos, econõmi 

cos, financeiros e administra ti vos, com o intuito de ra-

cionalizar o processo de decisão na empresa para a esco-

lha da melhor alternativa de investimento. 

Nesse sentido, sao calculadas à taxa interna de 

retorno ou o valor presente líq~ido e o grau de risco de 

cada alternativa. 

O projeto representa, também, um procedimento ló 

gico e racional que substitui a intuição do empresário 00 • 

mo instrumento de decisão para a realização de investi -

mentosc 
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De modo geral, o projeto cont~m os seguintes 

aspectos principais: 

a. Técnico - estudos de engenharia (obras civis e ins-

talações), processo produtivo (tecnologia), orçamen

tos e cronogramas de execução do projeto; 

b~ Econômico - estudos de mercado, tamanho, localiza -

çãc e disponibilidade de insumos; 

c. Financeiro estudos sobre a rentabilidade e capac! 

dade de pagamento do empreendimento; 

d. Administrativo - providências necessárias para ade-

quar a estrutura administrativa da empresa às exigê~ 

elas do projeto. 

Face ã compl~xidade e especialização que cada 

um .desses aspectos·envolve, a análise do projeto é o ins 
. . 

trumento adequado para a tomada de decisão a nível inter 

no da empresa, que tem, apesar das dificUldades, condi-

çoes para levantar todas as informações pertinentes -a 

avaliação da viabilidade do empreendimento. 

Do ponto de vista dos bancos, entretanto, a 

·análise do projeto esbarra em duas grandes deficiências: 

a carência de pessoal especializado e de informações. 
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Bacha et alii 48 afirmam que: 

Q u.e. 

po.6.6u.e.m e.qu.-i..pe.·.6 e.xpe.Jt-i..e.nte..6s e qu.e Jr.e.c.e.be.Jta.m 

:tJc..e.-i..n.ame.nto e.6 pe.c.-i..a.l-i.. zado." 

E, ainda~ · 

"A c.aJtênc.-i..a. de :t.Jte.iname.nto e..6pe.c.ial-i..zado ~ , 

.6 em dúvida, o Jte..6 u.ltado da.6 e.6 C.a-6.6 a.6 o pc ttun~

dade..6 de e..6tabe.le.c.e.Jt uma .6Õl-i..da fioJtma~ão ·té.c.-

.n-i..c.a. 6aJta do.6 gJta~de..6 c.e.n:t.Jto.6 ~o pal.6 e tam

bém· da..6 c.anhe.c.ida.6 de.6ic.-i..ê.nc.ia.6 do en.6-i..no .6 u.:. 

pe.JtioJt. Em a.lgu.n.6 C.a.6o.6, e.n.:t.Jte.tan.to, dec.oJtJte 

de uma-inadequada e..6:t.Jtu.tu.Jta~~ão do.6 ÕJtgã.o.6, pe.!_ 

mit-i..ndcr..-J.ie. qu.e. a aná.l-i...6e. .6e.ja fie.ita po!t na.c 

e..6pec.-i..ali.6ta..6. E.6te..6 p!tob.te.ma..6 vão Jte.óle.tiJt-

.6 e, in.e.vitave.lme.nte., na c.a.pac.idade. de. lte.a.liza. 

ç.a.o da. a.nál-i...6e.; de. óa.tor há. -i..nd:t.c.io.6 de. que., 

em af.g UV1..6 ÔJtgâ.o.6 1 0.6 efe.va.d0.6 Z.ndic.e..6 de. Ltp!tE_ 

va.ç.ã.o podem :te.Jt- .6ua. o!tige.m na incapacidade. té.S:_ · 

11.ic.a do.6 a.nali.6 ta.6 • " 

48 BACHA, Edmar et alii. - Análise Governamental de Pro

jetos .•. , 1?· 76. 

. ... , 
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Além disso, a grande diversidade de tipos de 

atividade.que a moderna economia comporta, exige a manu

tenção, pelos bancos de uma equipe técnica formada por 

.especialistas em todas as. áreas o. Isso só é possível , 

apenas, em instituições de grande porte, tal como o~' 

em que o número de operaçoes de empréstimo compensa fi

nanceiramente essa medida. 

Por sua vez, a conclusão quanto a adequação da 

avaliação do projeto depende da precisão e fidedignidade 

dos dados usados na análise. No entanto, a carência de 

informações é fato notórionos países em desenvolvimento, 

sendo comum o analista aceitar as informações contidas no 

projeto por fata de estudos que. permitam a sua verifica

çao .. 

No âmbito da análise do projeto são encontra -

das as seguintes situações: 

a.. Pr.ojeto sem similar. analisado pelo banco; 

b~ Projeto com similar analisado pelo banco; 

c.. Projetos :referentes a ampliações de empreendimentos 

em operaçao. 

:t: evidente que a carência de informações sera 

mais sentida no item· a, uma vez que o analista não terá 

condições de comparar os dados constantes do projeto com 

empre.endimentos similares já analisados ou em funciona -

menta. 
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Na inexistência de projetos similares, resta ao 

analista recorrer a investigação junto a fornecedores de 

equipamentos, matérias-primas e outras fontes, ou, então, 

consultar os prÓprios téc;nicos da empresa. 

Tendo em vista essas deficiências, o analista 

se dedica muito mais a julgar, por exemplo, se a locali-

zação do empreendimento é aceitável ou se o estudo de roer 

cado foi realizado de acordo com métodos estatísticos ade 

quados, do que a contestar a validade dos estudos reali-

zados. 

Da mesma forma, na questão da tecnologia a ser 

adotada, face a maior complexidade do assunto, é comum o 

analista se restringir a descrever o processo de produ -
,;"" 

ção, em lugar de analisá-lo. Quando for possível ao ana 

lista sugerir melhorias. no processo produtivo dos gran -

des projetos, é sinal de que o projeto deve ser revisto . 

.Com tudo isso, deseja-se defender que .a análi-

se do projeto propriamente di ta ainda é o instrumento ade 

quado do ponto de vista da emp:J:"esa para a determinação da 

viabilidade do investimento, mas muito pouco útil para 

os bancos utilizarem no processo decisório de operaçoes 

de crédito. 

Os empresários sao, em princípio, as pessoas 

mais credenciadas para identificar as melhores oportuni-

- ...... ._, •. ._.,,~.;« ' ··~,..,-- "·,.,.. ~- ~-- · ... _..... """?_., ... ~.- .,.,.~ • ..,.,,.., •. ., 
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dades de investimento existentes na econqmia, e certamen 

te que uma parte dos 'Projetos mal sucedidos se deve -as 

distorções existentes no· sistema de financiamento, com a 

oferta indiscrimina.da de subsídios creditícios e. fiscais 

pelo governo. 

2.3 .. As.Limitações da Análise Prospectiva 

O objetivo da análise prospectiva pode ser de-

finido como o forne?imento de indicadores financeiros so 

bre a· evolução futura do projeto ou da empresa inserida 

no contexto dinâmico da economia, visando auxiliar o pro 

cesso decisório das instituiçÕes financeiras em conceder 

ou negar operações de empréstimo. 

A análise prospectiva tem por suporte o preen

chimento das seguintes tabelas 49 : 

au Projeção de custos industriais (anexo n9 21 - trata 

se de. uma estimativa dos custos a se.rem incorridos pe 

la empresa, para a produção dos bens e/ou serviços. 

Esses custos são importantes para a elaboração do 

fluxo de caixa e a apuração da necessidade de capi -

tal de giro. 

49Para um maior detalhamento s·obre o método de elaborar 

projeções financeiras, sugere-se a leitura do traba

lho de PAULA, Paulo B. de - Método prático para ela-

borar Projeções Financeiras, Rio de Janeiro, ABDE 

. 1980,, 

··'• --·· ,.,., •· , ••• ,,, v••~ • ~t•'" ..,.,. ,_,_,.,..,_ ••- ·~-.,.,. • .,..,·. '• ".<;~• ''•~ • ~ •'"/ ,..,_. ~• 

, 
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Os custos industriais sao divididos em fixos e variá 

veis r dependendo de sua vinculação com o nível de 

produção. Os gastos em mão-de-obra permanente e en

cargos sociais .decorrentes, manutenção, depreciação, 

aluguel, seguro e outros, que não variam com a quan

tidade de bens produzidos, são considerados custos 

fixoso Por outro lado, os gastos com mão-de-obra 

eventual e encargos sociais, matérias-primas, mate -

riais secundários, energia elétrica, e outros, que 

va~iarn com o níyel de produção, são ~onsiderados cus 

t-os variáveis • 

Para a elaboração da projeção é necessário a obten -

ção do Último Balancete e Demonstração de Resultados 

da empresa, com indicação detalhada do custo indus -

trial no período, Índices técnicos principais, tanto 

do nivel de produção atual corno futura e preços atual_!. 

zados de cada um dos gastos relacionados anteriormen 

te .. 

Além desses dados, há a necessidade de fixar-se pre

missas e critérios pa.ra a projeção dos custos, tais 

como nível de produção, utilização de mão-de-obra , 

fixação de percentuais para depreciação etc .• Quando 

se trata de um projeto de ampliação é comum a utili-

zação de valores observados nos meses anteriores 

adaptados ao novo nivel de produção; 

I 
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b~ Projeção de lucros e perdas (anexo n9 3} - tem o ob 

jetivo de estimar os resultados para os próximos t!Ês 

anos, podendo ser estendido para todo o período ana

lisado~ Serve de base para a projeção do fluxo de 

caixa e apuração da necessidade de capital de giro. 

O roteiro para a apuração do lucro ou prejuízo é idên 

tico à Demonstração de Resultados, sendo necessário, 

porém, conhecer o programa de produção e vendas para 

o período analisado com a_indicação das alíquotas de 

impos.tos incidentes, a projeção das despesas admini~ 

trativas, comerciais e financeiras e outras informa

ções re-levantes. 

.Para a elaboração das projeções, deve-se estabelecer 

premissas que se espere que ocorram em condições nor 

mais de operaçao do projeto; 

c.. Projeção da necessidade de capital de giro (anexo n9 ~} · 

trata de determinar a expectativa da necessidade de 

recursos de curto prazo para o funcionamento do pro

jeto. Com o aumento do nível de produção há uma ele 

vaçao da necessidade de capital de giro, que se es

quecido provocará problemas de liquidez para o empre 

endimento. O capital de giro é um valor a ser consi 

derado quando da projeção· do fluxo de caixa. 
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Para o cálculo do capi ta.l de giro necessário sao con 

frontadas as .. contas do àtivo circulante (usos), corno· 

caixa, financiamento de vendas e estaque, contra as 

contas do passivo circulante (fontes} , como crédito 

de fornecedores, desconto de duplicatas e impostos a 

pagar. 

A diferença entre os usos e as fontes de recursos re 

presenta a necessidade de capital de giro a ser su-
. . 

prida interna oU: externamente. 

Para aelaho.raç.ão da projec;ão da necessidade de capi 

tal de giro é preciso levantar a atuação passada ·da 

empresa em relação à manutenção de um nível .. . m1.n1.mo 

de cai.xa, política de vendas a crédito, saldo Ótimo 

de estoques, nível de desconto de duplicatas e dupli 

catas a pagar, prazos para ;recolhimentos de impostos 

etc •• 

Além di.sso, a expectativa quanto' ao desempenho da 

economia para o período analisado é um dado importa~ 

te para a fixação das premissas a serem adotadas pa-
~ ,"·· -: • • .. ;.· : ; c•· .. • 

ra ·a projeção; 

de Usos e. fontes do_ projeto·. Cane:xo n9 5}. ..;.. ·essa proje- · 

-ção tem o objetivo. de levantar. e quantificar todas as 

aplicações necessárias para a i'll'I;Jlantação do projeto 

e identificar como se dará a captaçao de recursos ne 

· cessários à sua e_xecuçao. 
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Serve, também, como instrumento para acompanhamento 

oosterior a fim de corrigir eventuais desvios entre. 

os valores orçados e realizados. 

Como a maioria das projeções que fazem parte da aná

lise prospectiva, os valores projetados servirão pa

ra compor a projeção do fluxo de caixa do projeto. 

A informação básica para a elaboração da projeção de 

usos e fontes ~ o orçamento detalhado dos investimen 

tos a serem realizados, fornecido pela empresa. Ca

be ao analista comparar se os dados estão compatíveis 

com os preços vigentes no mercado; utilizando-se de 

outras fontes, como revistas especializadas em orça

mentos e custos, orçamentos anteriores, consultas ao 

comércio etc .• 

A estrutura de fontes apresentada pela empresa, com

posta de re.cursos gerados internamente e fontes ex

ternas, deve demonstrar ser exiq.uível e compatível ' 

·com a natureza dos usos projetados; 

e.. Projeção de· fluxo de caixa (anexo n9 6 l - tem o ob

jetivo de agrupar numa Única projeção todas as entra 

das e saídas de recursos a se realizarem no período 

em análise, de acordo com as estimativas feitas nas 

. projeções anteriores. ~ o oonto de confluência das 

d2mais projeçÕes. 
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'A partir de urna comparaçao entre receitas e despesas 

é possível apurar eventuais déficits de caixa a se

rem supridos. poraporte adicional de recursos ou alte 

raçao nos prazos de execução do Drojeto, de forma a 

permitir, previamente, a adoção de medidas de ajusta 

mente das entradas e saídas de caixa; 

f. . Balanço projetado Canexo · n9 7 )_ .... visa dar condições 

para o cálculo de indicadores financeiros sobre a si 

tuação futura do empreendimento, demonstrando sua 

viabilidade financeira. As informações básicas para 

a sua elaboração são os balanços dos três Últimos exer 

cicios e os dados das projeções anteriores, princi -

palmente o fluxo de caixa, cuja composição oermite a 

visualização da empresa ao longo do tempo. 

· Conforme se observa, essas 9rojeções, apesar 

de parecerem independentes ã primeira vista, são total - ·· 

mente inter-relacionadas, formando um sistema integrado 

indispensável ao cálculo dos indicadores. 

Para a elaboração de cada projeção faz-se ne 

cessârio o levantamento de informações junto à empresa 

ou em outras fontes e da fixação prévia de premissas a 

serem atingidas em condiçÕes riormàis de operaçao. 

A grande vantagem da análise prospectiva em re · 

lação as demais análises é que procura avaliar a situa -
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... 
çao futura do projeto ou da empr~sa com base em estimati 

vas que levam em conta o sentimento do analista, e, -nao 

apenas o desemoenho da empresa no passado. 

Ao fazer a análise prospectiva, o analista de-

ve fixar as premissas básicas tendo em vista o que espe-

ra da empresa ou do projeto durante o período projetado, 

seus eventuais problemas de ordem técnica, econômica, fi-

nanceira e administrativa, de modo a refletir nos indica 

dores a vi abi li da de do émpreendimen to quanto à capaci da

de de pagamento ·das· obrigações assumidas junto ao banco. 

Nada obstante, a análise prospectiva está su -

je.ita a algumas limi taçõ~s que devem ser do conhecimento 

do analista ao. preparar a conclusão da análise: 

a. A confiabilidade dos indicadores financeiros projet~ 

das dependem da qualidade das informações ·obtidas; 

b.. A hab.ilidade, experiência e conhecimento técnico do 

analista são fatores fundamentais para a elaboração 

das projeções; 

c. Qualquer erro ou variação nos valores de uma proje 

çao refle.tir-se-á nas demais projeções e na concl:u -

sao da análise; 

• 
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d~· · As projeções são demasiadamente detalhadas para se

rem preparadas por pessoal não pertencente ã empresa; 

e. Não fornece qualquer indicação sobre o grau de incer 

teza associado aos indicadores projetados. 

Para efeito de exe•mplificação, apresentar-se-á, 

a seguir, algumas das variações mais comuns que podem 

ocorrer nas.premissas fixadas para a elaboração das pro

jeções, e sobre as quais o analista não possui qualquer 

controle: 

a. Variação nos custos do investimento fixo, quer ·por 

subestiinação do prazo de execução das construções ~' 

instalações de equipamentos e início de funcionamen

t.o da operação industrial, quer pela variação dos cus 

tos de materiais de construção, transporte e equipa

mento: 

b. Variação nos rendimentos técnicos do processo produ

tivo ou da eficiência da mao-de-obra, particularmen

te, no início do funcionamento: 

c~ Variação na previsão de <Est;Jesas ~O>Inerciais e adminis 

trativas; 

d. Variação no programa de produção -e vendas devido a 

prob-lemas no suprimento de matér.l:a-prima ou retração 

do mercado; 

.,: 
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e~ Variaçãó nos preços de insumos e matérias-primas; 

d. Variação nos preços de venda dos produtos, em função 

do mercado. 

As Limitacões da Análise das Garantias 
~ 

O orocesso de avaliação do inóvel e/ou equipa-

mento dado em garantia consiste em levantar-se o valor 

de me'rcado dos mesmos, sendo realizado, normalmente, por 

engenheiro conhecedor dos preços vigentes no mercado e 

de co_nformidade com técnicas bem definidas. Os bancos 

costumam possuir técnicos especializados para essa fun~ 

ção, podendo, eventualmente, contratar firmas de consul-

toria para realizar o serviço. 

:E: comum o técnico do banco avaliar o bem por 

valor abaixo do preço de mercado, dando uma margem de se 

gurança para compensar possíveis imprecisões na avalia -

ça.o, enquanto, ao contrário, a empresa solicitante do cre 

dito costuma suneravaliar o valor da garantia. 

Feita a avaliação, é verificado se o valor da 

garantia corresponde a um determinado percentual do va-

lor do financiamento Co BNDES exige o mínimo de 130 %) ,e, 

quando esse per.centual não é al-cançado, exige-se da em

presa a complementação de garantia ou substituição por 

outro bem. 
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Assim sendo, estando o bem dado em garantia sub 

avaliado e correspondendo· a pelo menos 130% do valor do· 

financiamento, não há~ aparentemente, motivos para preü-

cupação quanto a possibilidade de insolvência do devedor, 

pois o investimento do banco encontra-se inteiramente pro 

tegido. 

Entretanto, existem limitações que tornam a g~ 

r.antia inadequada como forma de proteção contra os ris -

cos da operação de crédito de longo prazo, aspecto que 

reduz a sua importância no processo decisório das insti-

. tui.ções financeiras. 

A primeira limitação decorre das prioridades <E 

rei vindicações determinadas pela legislação em caso de 

falência da empr~sa. Quando isso ocorre, todos os ati -
., 

vos da empresa são liquidados e distribuídos os ~ésulta-

dos entre os possuidores de reivindicações comprováveis, 

na seguinte ordem: 

19. Despesas de administração da massa falida. 

29. Ordenados e salârios dos funcionários. 

39. Imposto em geral. 

49. Dívidas por serviços recebidos no trimestre an ter:ior 

à· falência. 

59. Rei vindicações de credores garantidos~ 

69. Reivindicações de credores gerais e subordinados. 
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79.· Acionistas preferenciais. 

89. Acionistas comuns (ordinários} , que recebem os fun-

dos remanescentes. 

Como se observa, as reivindicações dos credo

res garantidos são precedidos por vários créditos prefe

renciais e só serão atendid~s caso os proventos na liqu!. 

dação dos ativos da empresa forem suficientes para resg~ 

tarem essás· obrigações. 

A esse respeito, Va~ Horne50 considera os cus-

tos de falê.ncia um dreno na riqueza ,dos acionistas e uma 

das mais graves imperfeições de mercado, pois face as 

elevadas taxas cobradas para a liquidação dos bens da em 

oresa, os proventos· auferidos são insuficientes· para res ... -

gatarem todos os compromissos assumidos. 

· No Bras i 1 essa imperfe·ição é ainda mais grave, 

porque,. devido à morosidade dos proc~ssos judiciais, há 

um desgaste maior dos equipamentos e instalações, redu-

zj.ndo, assim, o valor de realização desses bens. 

A segunda limitação se reporta ao fato de que 

os bancos não creditam a devida importância ao prazo da 

_operaçao. A fixação do percentual da garantia em rela-

50vAN HORNE, James C. Financial Management and Policy. 
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çao· ao valor do financiamento depende do nível de risco 

da operação ou da empresa. Para operações com risco de 

insolvência mais elevado é exigido um coeficiente de ga

rantia maior e vice-versa. 

Em operações de crédito de curto prazo esse pro 

cedimento é adequado, porque é provável que o risco da 

operaçao não varie substancialmente no intervalo de tem

no entre a contratação do empréstimo e a sua liquidação. 

Com operações de longo prazo a situação é diferente, pois 

o risco pode aumentar consi-deravelmente, tornando a ga -

rantia inadequada. 

Veja-se o exemplo das operaçoes de crédito a 

Estados e Municrpios, que eram, até há pouco tempo consi 

deradas com baixo risco pelo fato da inexistência de po~ · 

sibilldade de falência do devedor e as garantias cOnstituídas 

por vinculação de receitas ou fundos (ICM, FPE, FPM, FRE 

etc .. )_ ~administrados por órgã<?s pÚblicos idôneos. Entre 

tanto; com a maior abertura polÍtica e a reduçã·o de re

ceitas tributárias face ao agravamento da crise econômi

ca, essas operações tornaram-se tão .arriscadas como qua_!. 

quer .outra. De acordo com um dos técnicos do BNDES en

trevistados, a inadimplência dos Estados e Municípios s~ 

r: ia a principal causa da situação difícil que os Bancos 

de Desenvolvimento atravessam atualmente. 
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Outra limitação importante ocorre quando a ga

rantia é constituída por bens que sofrem desgaste acele-

rado pelo uso (particularmente equipamentos), reduzindo 

o valor de comercialização e tornando a garantia insufi-

ciente para cobrir as obri·gações junto ao banco. Além 

do mais, mesmo quando o equipamento está em bom estado, 

a venda do mesmo pode s'er difÍcil já que suas especifica 

ções técnicas podem ser apropriadas apenas para uma de-

terminada planta industrial. 

Na prática, porém, os bancos costumam dar mui-

ta ênfase ~ capacidade da empresa oferecer garantias co~ 

oatíveis com o valor da operação, embora seja possível e!! 

centrar bancos com ponto de vis·ta diferente. O Banco Ga 

rantia de Investimento· S .A., de acordO com informações de 

seu Diretor Financeiro, Cláudio Haddad, não solicita qua_! 

quer tipo de garantia de seus clientes, só operando com 

empresas de baixo risco. 

:t; interessante, por fim, apresentar a opinião 

51 de Mucci llo Netto para a e.xcessi va importância dada pe-

los bancos· às garantias no seu- processo decisório: 

51MUCCILLO NETTO F João - Ins-trumentos de De eis ão de 

Crédito. em Instituições Financeiras, são Paulo 

19 8 3' p. 30 8. 
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11 P a/te c.e v â.LLdo a dmJ..:t,.[Jt que e..x.J..~ ;te .uma. c. o Jtft ela

~ao J..nveJt~a e.n:t.Jte. a. J..n:ten~J..da.de de u:t,.[liza.çao 

da.6 gaJtan:t.J..a.-6, c.omo e.temen:to bá..6J..c.o pa.Jta de c.!:_ 

.6 ão de c.JLe.dJ..:to; e o n.Zvel de. qua.lJ..dade do6 d~ 

ma.J...6 J..n-6 :ttu;,.me.n:to-6 de dec.i..-6 ã.o ldemo n-6 :t.·ta.çõ e.,6 6!:. 

ha.nc.ei..JLa-6t a.nâ.li..-:Se de. bala.~~~-6 e. a.nâ.L,.[.6e. c.a-

da.-5 :t.Jtat t . " 

Por conseguinte, na medida em que forem sendo 

melhor::ados o potencial dos instrumentos de decisão de 

crédito, seria possível esperar-se uma diminuição da im-

portância r::elativa das garantias no orocesso decisório 

das insti tuiçÕe·s financeiras. 

Con:::luindo essa avaliação da análise de proje-
~·· 

to como ins trumentü de decisão de crédito, é oportuno c:L 

tara observação feita por Marcos P. Vianna, ex-preside!:!_ 

te do BNDES, ao fazer a apresentação do livro de Hoi.an

da 52 ~ 

"Com e6ei..:to $ a. .6i..mpf.Lc.,.[da.de é., muLta-6 ve.ze-6 , 

~a.c.Jt,.{.fi,.[c.ada pela "ex,.tb,.t~ã.o" ·de domZn,.to de me

.:todologi..a-6 ~o6L6:t.Lc.a.da.6 de a.nã..f.-.üe {na ma,.[o -

nJ..a. da.J.J 1Jeze.6 t :totalmente J..nc.ompa.t1ve.i..6 c.om a 

52 HOLANDA, Nilson - Planejamento e Projetos. Brasília, 

APEC, 1974, (a~resentação). 
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do..sl~ nu.m e.xe.ttc..Zc.io de. "a.ttte. p·e..ta. a.ttte." qu.e. 

a.c..a.ba. ~ott c..ondu.zitt a. um c.Zttc.u..to vic..io~o: a. 

"e..ta.botta.~~o" d~ pttoje.tb 6-ic..a. ma.i~ one.tto~a. pa.tta. 

o c.tiente., e ma.i~ de.mottada. a. ~ua. a.nili~e. pe.lo 

a.g~nte. 6-ina.nc.ia.dott. Mu.ita.~ ve.ze.~, e.~~a. pttati

ca. e.nc..obtte. u.m pttop6~lto, o qae., quando oc..ctttte., 

c.a.tta.c.:te.ttlza o ma.i.õ gtta.ve. de.~vltttua.me.nto de ,'te.a.l 

·.6-ignlólc..a.do do pttoje.to; a.o invé.~ de. .õe.tt o do

cu.me.nto de in~tttu.~ao pa.tta. a. tomada. de. de.c.i~ao 

do emptte.~áttlo, é ptte.pa.tta.do e.xc...tu.~iva.me.nte. com 

o ólm de. c..onve.nce.tt o a.ge.nte. óina.nc.ia.dott de. ~ua. 

via.bi.tlda.de., ainda. que., pa.na. i~~o, ~e.ja. ne.c..e.él-: 

~á.ttio. e.~c..onde.tt a..tguns tti.õc..o.õ, e. e.xa.ge.tta .. 't a..t9w1.-~ 

be.ne.6Zc..io~. Ne.~.õe.~ c.a.~o~. a. ~oól~:tic.a~~o met~ 

do.ttgic..a. e. a. a.va..ta.nc..he. de. da.do~ .6up~nJ.tucJ pe.tt 

.õe.gue.m o me.~mo e.óe.ito, pe.nve.tt.õo, de. i.tud~cft · o 

a. na..ti.õ ta. • " 



CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Neste capítulo, procurar-se-á apresentar os a~ 

pectos consider_ados pelo autor corno os mais importantes 

enfocados no transcorrer da dissertação. 

Em princípio, há que se relevar que o processo 

decisório de investimentos deve considerar fundamental -

mente dois fatores:. o retorno esperado e o risco asso -

ci.ado ao mesmo. 

Nesse sentido, estudos empÍricos demonstram que 

retorno e risco são positivamente correlacionados, em d~ 

corrência do que quanto maior for o risco do investirnen

tof maior será. a taxa de retorn-o requerida pelo investi

dor. 

As etapas a serem seguidas para a tornada de àe 

cisão de .investimento em condições de incerteza são: 

a. Determinação da taxa de desconto requerida; 

b< Cálculo da rentabilidade dq investimento; 

c~ Determinação da função utilidade do banco. 

O Capital Asset Pri.cing Model {CAPM) e, teori

camente, o modelo mais correto, na atualidade, para a de 

terminação da taxa de desconto, embora ainda persistam aJ: 

15ú 
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gumas limitações de ordem prática, particula·rmente com 

relação à sua aplicação para análise de investimentos em 

ativos fixos, as quais precisam ser testadas empiricame!!_ 

te. 

Já 6 cálculo da rentabilidade de investimento 

nao pode ser feito através da Ótica determinística, pois 

as variáveis envolvidas possuem diferentes graus de in-

certeza. ~ importante que se adote um modelo probabilí~ 
. ' 

tico que permita a determinação da curva de di~tribuição 

de probabilidade da rentabilidade do investimento. 

Bma vez conhecidas a rentabilidade e o risco 

dó investimento, cabe ao analista julgar se o mesmo ate!!_ 

de ·às · curvas de utilidade da instituição. Não se conne

ce, contudo, até o presente, úma metodologia capaz de rea 

lizar satisfatoriamente essa tarefa. 

·No caso particular dos bancos, .a tomada de de

cisão de financiar operações de crédito assume relevân -

cia especial por envolver a aplicação d~ recursos pro-

prios e de terceiros em empreendimentos externos, cujo 

grau de risco precisa, igualmente, ser adequadarnen te ava 

li.ado. 

Se nao houver a avaliação do risco do projeto . 

e a.· exigência preferencial de maiores retornos para in-

vestimentas mais arriscadosr não haverá uma alocação efi 

ciente dos recursos para as alternativas mais lucrativas • 

. · 
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Do ponto de vista econômico, o papel de capta

çao e alocação de recursos a médio e longo prazos para o 

setor produtivo da economia é reallzado pelo ~istema de 

Financiamento Industrial, composto pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Bancos de 

Investimento e Bancos de Desenvolvimento. 

O repasse de recursos externos e internos se 

constitui na mais importante fonte de captação, e, o 

BNDEs:, por ser a instituição normativa do Sistema I admi

nistra e regulamenta os principais fundos e programas de 

crédito do Governo Federal. 

Entre· os vários programas do BNDES operaciona

lizados de forma indireta, através de agentes financei -

ros, o principal é o Programa de Opera~ões Conjuntas (POC), 

sendo 'responsável· por cerca cie 90% do volume total de 

ap li ca·ção do Banco. 

As normas reguladoras dos programas de crédito 

prejudicam e criam entraves à ool.Í tica interna de crédi

to dos bancos reoassadores. Algumas das princip~is dis

torções identificadas·na normalização e operacionaliza

ção do POC, pelos agentes financeiros,. foram as seguin

tes: 

a. C·ritérios· de avaliação de viabilidade das operaçoes 

de crédito inadequados por não serem capazes de i den 

tificar e quantificar o risco do investimento; 



, .. 

b. 

153 

AtribuiÇão ao agente financeiro de responsabilidade 

total pela decisão, não obstante limitações normati

vas exógenas impondo-lhe a obrigação de honrar os oom 

promissos assumidos com o BNDES em caso de inadimplêg 

cia ou falência da emnresa beneficiada; 

c. Estabelecimento de remuneraçao fixa para o agente 

(del credere), de modo que investimentos com graus 

de risco diferentes remuneram igualmente o capital 

investido; 

d. Distin_ção privilegiada para empresas de pequeno e mé 

dio porte e para Regiões menos O.esenvolvidas que po~ 

suem maior grau de risco. 

A concessao de empréstimos sem a cobrança de 

um prêmio adequado e compatível com o risco da . -operaçao 

é em última análise prejudicial à saúde financeira .dos 

agentes financeiros, pois afinal o custo pelo risco adi-

cional não cobrado é transferido e imputado ao agente. _P~ 

ra solucionar este problema, sugere-se que os agentes e~ 

tabeleçam um nível de risco compatível com a remuneraçao 

permitida oelo programa, so aceitando financiar projetos 

com repasse de recursos se o risco for inferior ao fixa-

Por outro lado, o instrumento básico recomenda 

do pelo BNDES aos seus agentes financeiros para est.udo 
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de'viabilidade das operaçoes de crédito é a "análise de 

projeto". Desse modo, a q,ualidade da decisão de crédito 

dos bancos está. diretamente associada à capacidade que 

tem a ... análise de órojeto" em descrever e quantificar o 

risco da operaç·ão. 

A "análise de projeto" é, na realidade, o agr~ 

pamento de várias técnicas distintas reunidas em um so 

documento, cabendo destacar: a análise das informa-ções 

cadastrais, a anál:i:se da situação financeira retrospect~ 

va, a análise do projeto propriamente di to, a análise pro~ 

pecti va e a an.ilise das garantias. 

De modo geral, as principais limitações i den ti 

ficadas, que afetam igualmente todos os instrumentos ana 

lisados, foram os seguintes: 

ac As análises sao realizadas externamente a em!?resa 

por pessoas que nao conhecem de forma suficiente a 

sua problemática; 

b. A falta de confiabi lidade nas informações fornecidas 

pela empresa solicitante do financiamento, que, via 

de regra, motivada pelo interesse no financiamento , 

procura mascarar os aspectos negativos e aumentar os 

méritos do empreendimento; 
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C e As análises são realizadas "ex-post", considerando os 

dados históricos sobre a empresa, os concorrentes e 

a .economia. A avaliação do projeto com base nesses 

dados pressupõe que ó passa.do é um bom substituto pa 

ra o futuro, o que não é, necessariamente, verdadei-

ro; 

d. As análises incorporam alto teor de subjetividade 

dependendo da experiência e sensi.bilidade do analis-

ta. 

.De forma específica, identifica-se na estrutu-. . 

ra da "análise· de projeto" as seguintes deficiências: 

Análise das informações cadastrais 
-~'. 

ao As fichas. cadastrais sao elaboradas por pessoal de 

agência bancária, que, geralmente, possui pouco trei 

namento para realizar a.pesquisa com o volume de da-

dos e a precisão necessárias; 

b. A agência bancária apresertta um viés natural ha com-

posição· de informações favoráveis sobre a empresa, a 

fi.m de facilitar a aprovação do pleito, melhorando ' 

sua posição em relação ao volume de aplicação (cri t~ 

rio norma_lmente.utilizado pelos bancos para avalia-

çao interna <E desempenho) ; 
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c: As fontes de informação disponíveis· par-a consulta são, 

quase sempre, po1:1co confiáveis; 

d. A classificação da empresa é subjetiva, inexistindo 

critérios bem definidos para quantificar o risco do 

crédito como aceitável ou nao. 

Para melhorar a análise das informações cadastrais s~ 

gere-se: o treinamento do pessoal de agência bancá

ria en-carregado de realizar as pesquisas; a formali

zação dos critérios de avaliação, estabelecendo pon

derações para os itens analisados; e, principalmente, 

·a realização de visitas periódicas, de analistas dos 

agentes financeiros, às empresas financiadas . 

.Os relatórios das visitas periódicas se constituem n~ 

ma extraordinária fonte de consulta para os novos 

pleitos~ Além disso, as vis i tas permitem o acompa -

nharnen to dos in ves timen tos ,· detectando dificuldades 

e· -desvios a tempo :9ara a adoção das providências ne

cessárias à proteção dos interesses da instituição f.!_ 

nanceira, reduzindo substancialmente o risco da ope

raçao~ 
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- ·Análise da situação financeira retrospectiva 

Consiste na análise dos demonstrativos contábeis, c~ 

ja maior limitação decorre do prôprio processo contá 

bil que não consegue, ainda, expressar fielmente os 

eventos econômicos que ocorrem na empresa. Os balan 

ços e demonstrações de" resultado são apenas uma 

aproximação da realidade patrimonial e financeira da 

empresa, e nao num espelho refletivo da real situa -

çao econômica. 

Entre os fatores que causam distorções r:os demonstr~ 

tivos contábeis, um dos mais relevantes é a inflação. 

Embora a sistemática contábil adotada no Brasil para 

a correção dos efeitos da variação de preços venha 

·atendendo satisfatoriamente aos seus objetivos, exi~ 

tem deficiências que devem ser consideradas na anál~ 

se (o estoque, por. exemplo, éum item que precisa ser 

co~rigido, principalmente. quando se tratar de valor 

~-:epresen ta ti vo do balançol. 

Por outro lado, para o cálculo dos índices financei

ros faz-se necessário transformar os valores de pe -

rlodos diferentes para preços constantes de um único 

período, a fim de torná-los comparáveis. 
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Como sugestão oara melhorar esse tipo de análjge, pro 

poe-se a exigênc~a, pelos bancos, de que os demons -

t,rativos contábeis sejam auditados por auditores in

dependentes, visando melhorar a qualidade da inform~ 

çao. Para empresas pequenas, onde essa exigência não 

seja pertinente, seria dispensável utilizar a análi 

se financeira retrospectiva, pois não há confiabili

dade nos indicadores calculados. 

Análise do projeto propriamente dito 

Devido a complexidade e especialização que envolve a 

análise dos aspectos técnicos, econômicos, financei

ros e administrativos do projeto, exigindo do analis 

ta uma gama de conhecimentos praticamente impossível 

.de acumular·, sugere-se que esses aspectos sejam dei-

xados exclusivamente a cargo do empresário que, acre 

di ta-se, é o melhor conhecedor do seu ramo de a ti vi-

dade. 

Eventualmente, o banco poderia examinar algum aspec-

t.o que considere crítico para o sucesso do projeto , 

como por exemplo, a existência de demanda para o pr~ 

dut.o a ser produzido, embora essa preocupaçao já de

va ter sido levantada pelo empresário. 

A análise do projeto pouco contribui para a determi

nação do grau de risco da operação de crédito para 

a instituição financeira. 
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Análise prospectiva 

Apesar de a· análise prospectiva ser o único instru -

menta de decisão de crédito a fazer uma avaliação s~ 

bre a situação futura do inves tirnento, e, portanto , 

ser a mais· pertinente para a tomada de decisão, a 

mesma apresenta limitações. 

O preenchimento das projeções sugeridas pela análise 

é. um difícil exercício de- futurologia para analistas 

que não pe_rtencem à empresa, devido a problemas de 

ordem tê"Cnica, comercial, administrativa, econômica, 

entre óutrose Esse espectro dificulta a adoção de 

tratamento determinístico para avaliar a rentabilida 

de do investimento. 

E imprescindível, portanto, a realização de uma ana

lise probabilística, visando determinar o grau de i!!_ 

certeza associado às premissas fixadas para a elabo-. 

ração das projeções.; Entretanto, a análise probabi

lística se torna muito complexa quando há um grande 

número de variáveis envolvidas e as flutuações que 

afetam uma variável o fazemf simultaneamente, em ou

tras variáveis. 
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Assim, para tornar 90ssível a avaliaÇão do risco com 

base na análise prospectiva faz-se necessário simpl! 

ficar as projeções propostas e atribuir urna distri -

buição de probabilidade a cada uma das variáveis, . a 

fim de ao calcular a rentabilidade do empreendimento 

seja possível avaliar a incerteza associada ao resul 

tado obtido. 

Análise das garantias 

A· garantia é considerada uma forma de proteção con

tra os riscos da operação de crédito, de modo que' em 

principio, os coeficientes de garantia são menores p~ 

ra projetos com baixo risco e maiores para projetos 

de alto risco. 

Todavia, existem limitações que reduzem a eficiência 

da garantia, tais como: 

a.. A morosidade dos processos judiciais; 

b. Os elevados custos de falência; 

c. A existência de credores preferênciais i 

d. A inadequação de bens que sofrem desgaste acen -

tuado pelo uso e/ou obsolescência em garantia de 

operações de lohgo prazo. 
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A conclusão final a que se chega ao analisar os 

instrumentos identificados é que a qualidade das deci -

sões de concessão de crédito das instituições financei -

ras componentes do·Sistema de Financiamento Industrial si 

tua-se num níve.l "sub-ótimo", em detrimento da saúde fi

nanceira das instituições e de seus acionistas. 

Não é fácil, porém, modificar essa situação por 

causa -de vários. problemas que permeiam o funcionamento do 

Sistema de Financiamento Industrial, dos quais cabe des

tacar· os seguintes: 

Limitações norma ti v as dos programas de repasse de re

cursos de órgãos de crédito oficiais; 

Carência. de técnicas e instrumentos mais sofisticados 

que permitam maior grau de certeza na tomada de deci

sao; 

Falta de estrutura das instituições financeiras, par

ti.cularmente no que concerne a qualificação de pessoal 

técni.-co; 

Insuficiência de publicações especializadas no forne

cimento de informações precisas sobre economia nacio

nal e r.egionalf análise de desempenho por setor de 

atividade, métodos de produção etc .. ; 

Outros. 
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· Na•da impede, contudo, que os bancos. de inVesti 

menta e de desenvolvimento rrocurem cada vez mais, a paE 

tir da experiência e da vivência no fin-an·ciamento e acom 

panhamento de projet-os encontrar caminhos e soluções pró 

-prias com vistas a uma otimização de sua "performance''~ 

i"nvesti.mento., rest;>a:lo.ado na melhoria de qualidade de suas 

análises de projeto. 

. ' 



ABSTRACT 

The Text analyses the efficiency of the credi t 

decision instruments used by ~~e financial 

institutions which are specialized in financing 

fixed capital investments at medium and long term. 
:.:. 

It approuches, in an intensive way, the systematics 

of "Project Analysis" recornmended by Banco Nacional 

de'Desenvolvimento Econômico e Social (_BNDES) to 

their financial agentsf indicating the existent 

limitations, having in mind what is established by 

the modern financial theo.i::y about the inves tmen t 

deci.sion. 
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~ 8A .. C0 .. ACIO,.Al OE OtSE .. VOl\IIMf,.TO 

ri~ f~;~~o~s~~SUMO DE OPERAÇÃO -ANEXO 
liDES . 

AGEI'fTE ..... 

g ~ADOS DO PROJETO 

·.· ···:;····:. 
· .. ·.:·:·· 

TOTAL~ 100 

DESTINACÃO 
t9 VIA: liNDES /OOSSIÊ:. 
29 V!A: BNOES I DE FIN 
~ VIA: BNOES I REPASSE 

• 4~ VIA: BNOES I APJII 
~~VIA: llúlN TE 

... 

:.:.:: 

······•····•··>i·.:·.•:······· 

·. 

0\;HIIOS ~ 

TOTAL l 

IIOATN) 

~0""'"'•> ,,.,.: so, .• ., 

' ~J• ES1AOC 

j!! w••o> 

[ .... · .. · 

100 °/o 

:,.. . -~ ~. -~ .. ·. 

.·:···•:· ?.······:·. ················:·~}>/: :.:•::::•:•.:.,:,·:: 

. 
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EMPRESA: 

DISCRIMINAÇÃO 

1 • CUSTOS DIRETOS 

1 . l ; Mão· de- Obra direta 

1 . 2. Encargos da MOD 

l . 3 .. Matérias· primas (CIF ·Fábrica) 

1 . 3 . 1 . I tem principal 

1 . 3. 2. 2.0 Item principal 

1 . 3. 3. 3.0 Item principal 

· 1 . 3 . 4 . Outras 

1 . 4. Materiais secundários (CIF • Fábric11} 

1 . 4. 1 . Item principal 

1 . 4. 2. 2.0 Item pnncipal 

1 . 4. 3 . 3.0 Item principàl 

1 . 4 . 4 . Outros 

1 . 5. Energia Elétrica 

1 . 6. Combusúveis 

1. 7. Água 
l . 8. Outros Itens 

2 ~ CUSTOS INDIRETOS 

2. 1. Mão· de- Obra indireta 

2. 2. Encargos da MOI· 

2. 3. Manutenção c Conservação 

2. 4. Depreciação 

. •i" 

1\ t ~- I:~:z o .2 
. .t• 

PROJE_ÇÃO DE CUSTOS INDUSTRIAIS 

Último Exercido 

19 .......... . 

I 

I 
' I 

BASÉ DE PREÇOS : 

(Cr$ l.OOó,OO) 

·PROJEÇÕES 

<r· 

2 . 5. Outros Itens 0\ 

~--~~~~~:::_ ________ ~-----~---~--~·---4r-----~--~--------~----------t----------t-----------~t----------t----~--~~ 
3 • TOTAL: 

/\\,., • t .. ,, ... ,.,. , .. ,. .. , . .,,l:o,u·ntl" ~~~ hu~t·, de ulkulo ulil'ilôll.lôl~l. 



Base de Preços: 
• 

DISCRIMINAÇÃO 

A. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Venda de produtos 
Receita de incemivcis 
Prestação de serviços 

B. OEDUÇOES 
IPI 
ICM 
Outros impostos 
Devolução de produtos 
Abatimentos concedidos 

C. REC. OPER. LÍQ. (A-Bl 
D. CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS 

Material (MP + Mat. sec.) 
Mão-de-Obra direta 
Custos indiretos 

E. LUCRO BRUTO (C-D) 
F. DESPESAS OPERACIONAIS 

Comerciais 
Comissões s/vendas 
Royalties 
Propaganda e publicidade 
Prov. p/dev. duvidosos 
Outras despesas 

Administrativas 
Honorários da diretoria 
Impostos e taxas diversas 
Outras despesas 

Financeiras Líquidas 
Despesas 
Receitas 

G. RESULTADO OPERACIONAL 
LIQUIDO (E-F) 

H. RESULTADOS NÃOOPERACIONAIS 
Rec. financ. líq. ( +) 
Receitas 
Despesas 

Receitas não operacionais ' 
Despesas não operacionais 
Reversão de prov. p/dev. duvidosos 
Reversão de prov. de aj. at. ( +) 
Prev. p/aj. a ativos(-) 

l. RESULTADO DE C. MONET A RIA 
DE BALANÇO 

J. RESULTADO Lia. ANTES I. R. (G.+ H+ I) 
K. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS 

ACUMULADOS (-) 
L. PROVISÃO P/IMP. RENDA 

M. RESULTADO Lia. APÓS I.R. (J-K-Ll 
N. PARTICIPANTES DO LUCRO 

Debêntures 
Empregados 
Administradores 
Títs. partes beneficiárias 
Fundos assist. emQregados 

O. LUCRO LIO. DO EX. tM-N) 
MENOS: DIVIDENDOS 

AMORTIZAÇOES DE 
FINANCIAMENTOS 

MAIS: DEPRECIACCES 

DISPONÍVEL PARA 
INVESTIMENTOS 

168 
PROJEÇÃO DE. RESULTADOS 

ÚLTIMO EXERC. 19 ... 19.;. 19 ... 
19 .•. 

CrS mil % CrS mil o/o Cr$ mil % CrS mil % 

. 
100 100 100 100 

' 

BNDE SEGRAF 626.5 



PR,OJEÇÂÓ DAS NECESSIDADES DE. CAPITAL DE GIRO 

EMPRESA: BASE DE PREÇOS : (CrS 1.000,00) 

Último Exercício p R o J E ÇÕ E s 
D I s c R I M I N A ç Ã o· 

19 .......... .. 

I . NECESSIDADES . 
I . I. Caixa Mínima 

I . 2 Financiamento de Vendas 

I. 3 o Estoques 

l o 3 o l. Matérias· Primas 

I o 3 o 2 o Materiais Sect:tndário!' ·r 

I o 3 o 3 o Produtos em Elaboração 
•. 

l. 3 o 4 o Produtos Acabados ,·, 

I . 3. 5. Peças c Materiais de Reposição 
' , : . " 

... 

TO IA I .... 

2 - RECURSOS \ 

2. I. Crédito de Fornecedores 

2. 20 Desconto de Duplicatas 

2. 3. Financiamentos para Giro 

2 o .:j. Capital de Giro Próprio .. 
T o T A L ' " 

115-A 
OBS.: • Indicar o critério adotado nas projeções. 



QUADRO DE USOS E FONTES DO PROJETO 

EMPRESA: Cr$ 1.000 00 ,_' , 

Realizado A R EA L I ZA R ,, '- ., 

O I S C R I M I N AÇÃO TOTAL Até Montante · 1Q Per(odo 2Q Período 3Q Período 4Q Per(odo 5Q Pe,rrodo 

'"""···'········· /. ...... 
a de de .de de de 

Realizar a a a a a 

1 -usos 
, 

1 • 1 •. Construções Civis 
1 ·. 2. Equ ipa!llentos Nacionais 
1 • 3. Equip. Importados (US$ 1.00 = 

Cr$ ................. ) 
1 . 4. 

1 . 5. 

I 
1 . 6. 

I ~·~~)!~ 

INV. TOTAL A PREÇOS· CONSTANTES . 

2 -FONTES 

2. 1. Recursos Própri<;>s: 

Reinversão de Lucros 

Aumento de Capital 

2. 2. Recursos do BNDE 

.......................... 
i .......................... 
I 2. 3. Recursos de Terceiros 

I 
. I .......................... '{I; 

.......................... I 
. 

TOTA L I 
.. OBS.: O Quadro de u~jOS e Fontes é fe1to em termos de Investimentos. Entretanto, para facilitar o postcnor acompanhamento da execução f1nance1ra do proJeto, pede-se fazer, 

~.t'p.li.HI.IIlll'llltl, lli\1 lt'\111110 do lctl.ll tfl~ dt'".t:lllllol·.u-; <1 ',t'l CllllljiiHVtldli l'lli t:o~c!.l jlt'l l!IIIO dt~ t'Xt'l.tii)ÍII do prOjt~IO, 



-,-. 

FLUXO DE CAIXA. 

BASE DE PREÇOS : 

D I S C R 1 j\\ 1 N A Ç A O 
úLTIMO Mes 

• 19 

I - RECEBIMENTOS 

1.1. Vendas ~ Vista 

1.2. Recebimento de Duplicatas 

1.3. Deacontos de Duplicatas 

1.4. financiamento do BNDE 

1.5 . ..................... 
1.6. ············-

2 - PAGAMENTOS 

2. 1. Despesas Operacionais 

2.1.1. Industriais 

2.1.2. Com Vendas 

2. J .3. Gera la 

2.1.4. Financeiras 

a) BSDE 

b) Outraa 

2.2. Ikspesaa N:io Operacionall 

2.3. Imposto de Renda 

2.i. Dividendos 

2.6. Gratlflcaçõu e Participações 

2.6. Desembolaos com I nveatimen!oa 

2.6.1. Projeto 

2.6.2. Outro11 

2.('. Amortlzaç-õu 

2.1.1. Projeto 

2.7.1.1. BNDE!. 
,, 2.7.1.2. Outroa 

2.7.2., ·-----· 
2.8. ·-·········· 

' 
3 - SALDO DO PERlODO SEM O PROJETO 

-4 - SALDO DO PER lODO ( 1- 2) 

li -· SALDO INICIAL 

6 - SALDO FINAL ( 4 + 5) 

OBS.: Detalhar este quadro de forma a apreaentar o 1. o Exerclcio comercial em mesea 

(mio. 6 mesu ), os seguintes em trimestres, até o final do exerclcio no qual 

f!e conclui o projeto, e anual nos dois exerclcloa s~guintee. 

115-A 

Cr$ 1.000;00 

PROJEÇÕES 

~· 

.. 

171 
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Empresa: 

DISCRIMINAÇÃO 

ATIVO 

1. Circulante 

2& Realizável a longo prazo 

3. A ti v o f i xo 

4. Pendente 

5. Caixa excedente 

TOTAL 

PASSIVO 

1. Circulante 

2. Exig!vel a longo prazo 

3~ Patrim5nio Liquido 

ANEXO -.~ 

BAL.ANÇO PROJETADO 

Cr$ mil Base: 

PER! ODO PROJEÇÕES 

BASE 

. I 
_T_O_T_A_L------------+---·-----1-· -·-· ----+-~-----+-----+~------+------

·--~-------· ________________ r·-·-----····----···---------'--·----···-·····---·-··: ________ . --------·-·----'---------..L.. _______ _ 

FONTE: PAULA, Paulo B. de. 
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