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P R E F A. C I O--------

o desenvolvimento do Sistema Financeiro de um ~ís
constitui uma das tácnicas mais eficientes para a mobilização
de poupança e a sua canalização para o financiamento do pro-
cesso de expansão da economia. Isto porque ele pode promover
uma melhor alocação de novoS capitais dentro do sistema, enc~
rajar novas poupanças, promover incentivoS para o aumento da,
taxa de acumulação de capital e, além disso, oferecer difere~
tes alternativas de investimentos para o mercado investidor.

desse Sistema Financeiro e sua importância para a economia,
como consequência da pr6pria evolução do mercado, tem-se veri
ficado um grande progresso na área de investimento de capi-
tais e inúmeras publicações e pesquisas sobre o assunto já fo
ram realizadas. Ao que se refere ~.análise e avaliação detí
tulos, o que se pôde depreender dessas publicações, de uma ma
neira geral, é que os investidores procuram alocar seuS recur
sos naqueles ativoS que lhes tragam maior retorno. Independen
temente de classificá-los como investidores a "longo prazo" -.olicomo simples "especuladores", eles usam diferentes crité-
rios de seleção e avaliação dos ativos financeiros, depende~
do apenas das circunstâncias que os envolvem e de suaS atitu-
~es perante o risco.

Nossa proPosição nesta dissertação, consiste em anali
sar a abordagem Fundamentalista como técnica para a análise e
avaliação de ações. Nossa principal ,preocupação é identificar
as similaridades e controvérsias apresentadas entre os diver-
sos métodos de análise, classificados como fun~amentalistas,
visando um posicionamento mais objetivo. Também noS propomos'
a f~zer algumas considerações quanto ~ aplicabilidade desses
princípios no mercado brasileiro.

Embora esta abordagem posaa 'ser usada tanto para as a-
ções comuns como preferenciais e títulos em geral, nossa aten
ção, CODO a de diversos autores, também está voltada princi-

Graças ao interesse acadêmico sobre o funcionamento
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palmente para as ações comuns que devido as suas caracterís-
ticas (grandes variações nos preços e maiores riscos envolvi.
dos) já provocaram e ainda provocam L1uitos pontos de divergên
cias entre diversos autores.

Esperamos que todo esforço dedicado na elaboraçio des
te trabalho resulte em um melhor entendimento do assunto e,
encoraje a continuidade de estudos· desta natureza.

Gostaríamos de aqui expressar nossa gratidão àqueles
que estimularam e colaboraram para o desenvolvimento desta
dissertação. Em particular, ao professor Wladimir A. Puggina,
cujas sugestões foram extremamente ~teis para a reunião dos
princípios aqui abordados e ao meu marido Charles com seus co
mentários de grande utilidade.
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CAPITULO I--------
••

INTRODUÇÃO

1 _ A Teoria de Avaliação de Acões

Os fundamentos té-6ricos desenvolvidos sobre análise
e avaliação de ações, assim como sobre os títulos em ~e-
raI, tiveram por objetivo explicar e interpretar fenômenos'
do mercado de capitais, procurando, sempre que possível,
prover instrumentos analiticos, úteis tanto para os inves-
tidores nas tomadas de decisões sobre quais títulos, quan

, do e quanto investir, como para a administração das empre
sas na formulação de algumas de suas. políticas financei-
ras.

Considerando que vivemos num mundo de incerteza e
que somente os preços dos ativos financeiros é que são de-
terminados e observados no mercado, o problema da análise
e avaliação desses ativos surge a partir do ,momento em que
se fazem necessárias estimativas das consequências finah-
ceiras que podem ser observadas em investimentos nesses a
tivos e a determinação do impacto dessas consequências so
bre os seus respectivos valores de mercado. Entre essas
consequências citamos,. por exemplo, a variação do preço de
mercado do ativo; a distribuição de dividendos, juros, di-
reitos aos proprietáriOS; variações no nível de risco e as
sim p0r diante.

A Disciplina que estuda a avaliação de títulos, uti
liza-se basicamente de três diferentes abordagens metodolQ
gieas: a Técnica , a Fundamentalista e a Randômica.

A abordagem Técnica está interessada em medir as re~
ções comportamentais dos investidores em relação ~s tendêg
cí.aa e padrões históricos. Esta filosofia é justificada pe
las suposições básicas assumidas pelos adeptos da mesma,

___ . .,_•••••__ •__ •• Q_._"i ••.·-~
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que de acordo com Edwards e MBgee 1, podem ser relaciona-
das conforme segue: o preço de um título á determinado em
função da oferta e procura do mesmo no mercado; essa ofer
ta e procura são definidas tanto por fatores racionais co-
mo irracionais do mercado; as flutuações dos preços no mer
cado podem apresentar uma tendência que persiste por . um
longo períOdO de tempo; as variações nessas tendências são

'causadas por alterações da oferta e procura; essas altera-
ções na oferta e procura, não importando porque elas ocor
rem, podem ser detectadas através de gráficos que mostram
o 90mportamento do mercado; alguns padrões de comportamen-
to identificados nos gráficos tendem a se repetir no tem-
po. Em essência, os investidores que utilizam esses pr~ncí
pios, acreditam que certos padrões passados do comportamen
to dos títulos no mercado podem ocorrer no futuro, razao
pela qual 'relatam dados hist6ricos financeiros.em gráfi-
cos, identicam esses gráficos em determinados padrões pas
sados e usam esses mesmos padrões para fazerem
futurss e tomarem suas decisões.

A abordagem,Fundamentalista, por outro lado, parte
da suposição de que o valor de um título é determinado pe-,

previsões

lo desempenho da empresa a que pertence o título. Conside
rando que nO mercado existem vários títulos que estão sen
do vendidos a preços inferiores ao seu valor potencial, a
abordagem Fundamentalista apresenta como seu objetivo priQ
cipal, a identificação desses títulos no mercado. Dessa
forma, um investidor que adquira títulos subavaliados no
mercado e procura mantê-los durante o período em que os
preços de mercado dos mesmos estão se elevando, poder~ rea
lizar um ganho de capital que aumentará seu retorno prove-
niente da retenção desses títulos. Assim, a primeira pre-

Veja J.C. Francis _ Investments Analysis and ~funage-
ment (McGraw Hi11, Inc., 1.972): p. 512 - referente a
R.D. Edwards e J. Magee, Jr. Tecl">.nica1Ana1ysis of
Stock ~rends (Springfie1d, Mass: John Magee, 1.958 41

edição): p. 86.

c .?<ji(~ 'fSl'- "'!f!""W.i!'S"
- 1,::;,'",'*
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missa para qualquer investidor que empregue essa aborda-
dagem, é a de que ele pode encontrar títulos que estão sen
do vendidos a preços tão abaixo de seus .valores potenci-
ais, de tal maneira que o retorno mais elevado obtido em
reter esses titulos, à medida que seus preços tendem a se
aproximar do valor potencial, é maior que os custos envol-·
vidos para a identificação desses títulos. De acordo com
essa abordagem, os preços de mercado são determinados em
função dos fluxos de rendimentos esperados descontados. O
fato desses fluxos serem descontados garante um aumento ~~
perado nos preços ao longo do tempo, mesmo para títulos cu
jas cotações de mercado correspondam aos seus valores po-
tenciais. O montante desse aumento vai depender do grau de
risco do título. Um investidor ao empregar a abordagem Fun
damentalista,· acredi ta que para ~ dado nível de risco, ~
daí para uma taxa esperada de aumento de preços, poderá s~
lecionar vários títulos cujos preços se elevarão suficien-
temente acima de uma média dentro daquela classe de rí.scc ,
que compense o custo envolvido .para a análise de identifi
cação realizada. Resumidamente, podemos dizer então, que o
emprego dessa abordagem para a seleção e aquisição de tít~
los vai depender das preferências e atitudes perante o ri~
co do investidor e da disponibilidade de recursos a serem
investidos.

A abordagem Rand5mica é fundamentada na suposição
de que os preços dos títulos no mercado, comportam-se ale~
toriamente-em torno de seu valor potencial. Apresentam-se
como eventos equiprováveis e independentes. Esta ab~rdagem

. /

tem sido tratada sob tres hip6teses: a hipótese do mercado,

fracamente eficiente, a hip6tese--do mercado semi-eficiente
e a hip6tese do mercado fortemente eficiente. A primeira
hip6tese, parte da suposição de que as informações hist6ri

,
caB não afetam os preços futuros, significando que o U80

dessas informações, em geral, não permitiria ao investidor
lucrar especulativamente mais do que lucraria se selecio-
nasse os títulos aleatoriamente. A hip6tese do mercado se
mí-eficiente parte da suposição de que os preços correntes
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j!Írefletem todas as informações disponíveis, de maneira
que o investidor, em geral, não lucrária especulando, exc~
to se tivesse acesso a alguma informação não levada a pú-
blico. Ahip6tese do mercado'fortemente eficiente afirma
que todas as informações, não s6 as publicadas, são refle
tidas nos preços do mercado. Neste casti,mais que na hip6-
tese anterior, os lucros especulativos tornam-se mais dif{
ceis, podendo-se 'dizer que lucraria aquele que tive~se o
privilégio de obter certas informações confidenciais.

2 Objetivos

o objetivo principal desta dissertação é
detalhadamente a abordagem Fundamentalista como
da análise e avaliação de ações.

A partir dos vários estudos analíticos desenvolvi-
dos sobre o assunto, dentro dessa abordagem, variáveis re

analisar
processo

levantes foram identificadas e relacionamentos das mesmas
com o valor das ações foram estabelecidos, permitindo a
construção de inúmeros modelos para a determinação do va-
lor da ação.

Dado os'modelos representarem uma versão simplific~
da da realidade, várias controvérsias surgiram entre os di
versos autores, principalmente ao que se refere a quais va
ri!Íveis são as mais relevantes e quais relações entre es-
sas variáveis são as mais relevantes no processo de previ
são dos preços das ações.'

Foi depara,ndo-nos com esses Lndmerca modelos, nem
sempre similares entre si, á que elegemos como objetivos
.específicos as seguintes questões:

a} Pode-se afirmar que é indiferente ao investidor ou
analista o uso de qualquer um dos modelOS propos-
tos dentro da abordagem Fundamentalista?

b ) Frente ao retorno esperado, qual medida usar para
uma avaliação quantitativa do risco?
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c) A aplicação dos métodos propostos sob esta aborda-
gem, garantirá sucesso ao investidor?

Mesmo havendo uma definição com relação aos modelos
a serem usados, verifica-se que 08 mesmos, em geral, sao
puras f6rmulas matemáticas. Ainda que estas sejam cada .vez
mais precisa s e bem eLaoor-a das, sempre existirá o elemento
"incerteza", fazendo com que atrás. desses cálculos preci-
sos, existam dados que n"ão o sejam. Mesmo que o risco tam
bém venha a ser def'Lnd.d o quan t í, tativamente, através de mé
todo cientificamente comprovado, a determinação de um úni

. "

co valor provável para uma ação, ou mesmo valores, indica,!!
do possibilidades das variáveis ocorrerem em uma situação
otimista, pessimista ou normal, o investidor não ~stará vi
aua Lã zend o toda a extensão do problema • O valor esperado,
para determinada ação, representa somente alguns pontos de
uma curva contínua, de possíveis combinações de futuros a
contecimentos. Frente a esta situação, estabelecemos como
objetivo secundário avaliara emprego da técnica de simula
ção, como um meio do investidor senti~ toda a dimens50 do
ambiente de incerteza em que se encontra determinada ação,.
de maneira a encontrar soluções mais adequadas para a toma
da de decisão.

3 - Metodologia

O estudo em questão, basicamente apresenta-se divi-
dido em duas partes: uma te6rica, envolvendo 08 capítulos
11, 111 e IV e outra prática, envolvendo o capítulo V.

A parte te6ric"a foi desenvolvida a partir de pesqui
8a bibliográfica e, para atingir QS objetivos propostos,
f'oi subdividida da eegu í n'te forma:

a) Considerações gerais sobre a abdrdagem Fundamenta-
lista.

b) Apresentação dos modelos mais conhecidos e aceitos
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da litere tu ra financeira, cujos coriceLtos básicos
enquadram-se na abordagem em questão~

c) Consideraç5es sobre a teoria moderna de portf61ios
como elemento .de expansão da abordagem Fundamenta-

/ ~lista. .:/' , .\
/'

A parte; prátic~/consiste na,formulação de um
ma, cuja solução fo~aseada nos conceitos te6ricos
dos e no uso da\'t~nica 'de simulação. Hesta parte usamos
V1irias simplificações, pois o objetivo :foiavaliar o méto-
do da simulação e não propriamente uma situação. Além dí.s

so, uma simulação é desenvolvida através das inúmeras com
bí.ne çêe e entre as variáveis, razão pela qual, o'uso de com
putadores é de grande utilidade. Não é o nosso caso, o que

, vem justificar também as simplificações realizadas.
Esta aplicação prática é desenvolvida em duss eta-

pas. A primeira, usando somente os .concet t os te6ricos abar
dados, sendo subdividids nos seguí.rrt es itens:

prob19
aborda

a) Construção de um hist6rico para umaempre sa hipoté
tica.

b) Definição quantitativa do risco envolvido no perí.2.
do, através do relacionamento entre o comportamen-
to da ação e mercado.

c) Determinação do valor intrínseco da ação.
Na segunda etapa, é usada a abordagem de simulação,

subdividida nos seguintes itens:
a) Escolha de um dos modelos discutidos na parte te6-

rica e estimativas de valores, d~stribu{dos em fai
xas, para cada uma das variáveis componentes do mo
dela, associando às mesmas, probabilidades de ocor

... .z-enc aa ;

b) Realização de todas as combinações possíveis entre
8S variáveis, com os maiores e menores velores de
cada faixa. O resultado foi uma lista de maiores a
menores preços para a ação, assim como o número de



- 12 -

obee.r~-açõescontidas nestas f,gixas;
c) Determinação em gráiico, da curva resultante das

observações realizadas;
a) Cálculo do preço médio, resultante da somat6ria

dos produtos entre os preços médios de cada faixa
pela sua respectiva probabilidade de ocorr~ncia;

e) .Determinação do desvio padrão e cálculo da probabi
lidade de sucesso que um investidor alcançaria com
a aplicação de recursos nesta ação.

4 _Justificativas

-A razao que nos levou a adotar esta estrutura de de
senvolvim3nto, foi o objetivo de fazer deste estudo, um
instrumento adicional para investidores, analistas e estu-
diosos do mercado de capitais, no sentido de fornecer-lhes
de maneira ordenada e objetiva, os diferentes critários
fundamentalistas para a avaliação de ações e, consequente-
mente, permitir-lhes desenvolver, quando aplicável, uma a
titude mais científica nesse processo de decisão.

Também por acreditar que o emprego da análise funda
mentalista pode se tornar lucrativa no mercado brasileiro,
uma vez que este vem sofrendo grandes mudanças e vem se a
perfeiçoando cada vez mais, embora ainda esteja longe da e
ficiência.
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A ABORDAGEM FlnIDAMENTALISTA - ASPECTOS GERAIS

Em termos de metodologia científica, a análise ou
avaliação de uma determinada situação, significa o desenvolvi-
mento de um estudo cuidadosó de fatos disponíveis, que combin~
dos, possibilitam atingir uma conclusão baseada em .princípios
estabelecidos e lógicos, tendo em vista os objetivos a serem
alcançados. Assim, antes de falarmos especificamente sobre 08

princípios tratados sob a abordagem Fundamentalista, analisare
mos quais os objetivos que levam um investidor a aplicar recur

, S08 em ações.

1 _ Motivos para o Investimento em Ações

Existem vários motivos para o investimento em açoes
ou qualquer outro título. Alguns investem para obter poder
e prestígio _ digamos o controle acionário de uma empresa.
Mas, para a maioria dos investidores, o interesse é ampla-
mente pecuniáriO _ obter um retorno sobre seu dinheiro a
plicado. Entretanto, a decisão do quanto investir, em que
investir e quando investir não é baseada exclusivamente na
maximização dos retornos. Na realidade podemos considerar
que o que orientR as decisões dos investimentos em ações
(pelo menos para os investidores racionais), são os seguin
tes pontos: a lucratividade ou o retorno esperado, a li~ui
dez esperada e a segurança ou o risco em se fazer tal in-
vestimento.

No mercado de ações, verifica-se que a rentabilid~
de durante o período do investimento é incerta, pois não
se sabe o preço pelo qual uma ação poderá ser vendida no
futuro e nem os dividendos que serão recebidos. DependenJo
do grau de"ssa incerteza, maior ou menor será a segurança
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em obter os retornos esperados, ou melhor' dizendo, maior
ou menor será o risco em se fazer determinado investimen-
to. Como os investidores costumam ser avessos ao risco, e
les usualmente exigirão um prêmiO de risco, em termos de
rentabilidade para adquirir uma determinada ação. Por-tarrt o
o que é negociado ~ o risco, contra o retorno esperado.

Além disso, dependendo do tempo em que se pretenda
manter o investimento, da quantidade de recursos que será
investida e da pr6pria flutuação nos preços., o investidor
tenderá a observar a liquidez esperada para ação, que tam-
bém por ser incerta afetará o montante exigido como prêmiO
de risco. Este ponto é muito significativo para o investi-
dor que pretenda aplicar di:::;ponibilidadestransit6rias e
que talvez venha necessitar desses recursos de uma hora pa

ra outra.
Esses pontos básicos nas decisões sobre investimen-

tos em ações, fizeram com que os pr-í.nof pã.oa tratados den
tro da abordagem Fundamenta lista , fossem desenvolvidas ao
redor dos mesmos.

Conforme várias estudos empíricos, embora alguns a
presentando certas limitações, os retornos obtidos sobre

,os investimentos em ações, tem justificado os riscos envol
vidos assim como têm protegido os investidores dos efeitos
inflacionários. Entre esses estudos citamos:

a) Lawrence Fisher e James Lorie 2 elaboraram um dos
estudos,mais completos de avali3ção de taxas de r~
torno de ações comuns negociadas no New York Stock
Exchange. Para a determinação dessas taxas de re-
torno, usaram a técnica do cash-flow descontado on
de foram considerados os dividendos, direitos e va
lor de mercado, ajustados dos efeitoG do imposto
de renda, custos de transação, ganhos de capital e

(2) L. Fisher e J.H.Lorie - "Rates of Returns on Invest-
ments in Common Stock" Journal of Business, 37 (Janua-
ry 1.964): p. 1-21; 'II.A. Puggi.na Anolysis of Ra tes
of Returne and Rislc: p. 14
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bonificações. Concluíram que a taxa média "real'"
de retorno seria de 15% para um investidor que ti-
vesse adquirido ações em 1.926 e as mantivesse a
té 1.965, reinvestindo os dividendos recebidos nes

-aBS mesmas açoes.
b) John p. Herzog 3 - em seu estudo computou as taxas

de retorno sobre bonds, ações comuns e preferen-
ciais, para o período de 1.929-62. Na determinação
das taxas de retorno para os títulos de renda va-
riável considerou os dividendos e valores finais.
Não considerou, porém, os direitos e ajustes para
imposto de renda e comissões. O sistema de ponder~
ção foi baseado na suposição de que os investido-
res adquiririam um número igual de participações
em cada ação. Usando uma amostragem composta de 10
ações comuns definiu uma taxa méd í,a de retorno, pa-

ra as mesmas de 16,5%. Devido, principalmente, ao
pequeno tamanho de amostra e ao sistema de ponde~.§!.
ção usado, este estudo apresenta-se um tanto limi-
tado, mas útil no sentido de comparar retornos en
tre diferentes tipos de títulos.

c) Eugene F. Brigham e James Pappa s 4 - cobrindo o p~
ríodo de 1946-65, encontraram um retorno médio tIre
al" de 15,4%, para os inv-estimentos em ações que
fossem mantidos por 6 ou mais anos, sendo que 38%
de~se retorno corresponderia a dividendos e 62% a
ganhos de capital. Bara a determinação da taxa mé-
dia de retorno considerou o cash-flow proveniente

~.:

(3)J.p. Herzog - "Investor Experience in Corporate Securi
ties: A Ney; Technique for Measurement" Journal of Fi-
nance, 19 (January 1.964): p. 46-62; W.~ggina - À-
nalysis of Rates of Returns and Risk: p. 15.
E.F. Brigham e J.L. Fappas - "Rates of Return on Com-
mon Stocks" _ Journa1 of nu sineEs, 42 (July 1.969): p.
302-316; W.A~ Ibggina Analysis of Rates of Returns
and Risk: p. 17.
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de dividendos e valores finais, com ajustes sobre
os ganhos de capital. N~o considerou por~m, os di-
reitose comissões.

d) Conjuntura Econômica - Estudo Especial 5 - cobrin
do o período de 1.955-71, foi determinada uma taxa
de retorno médio nominal para as ações brasileiras.
de 60, 1% contra uma taxa real de 18,9%, signlIl-
cando portanto que o capital aplicado em ações fói
protegida dos efeitos inflacionários neste perío-
do. Estas taxas de retorno foram computadas atra
vás do Indice BV. Na construção do índice, conside
ração foi dada às variações nas cotações, ~s boni-
ficações em ações, ?Os dividendos e aos direitos
de subscrição. Além do mais, supôs-se que os diví
dendos pagos e o montante obtido pela venda dos di
reitos de subscriç~o seriam reinvestidos em açoes
da mesma comparillia.As ações incluidas no índice
foram selecionadaa de acordo com sua liquidez (de. -
finida pelo volume relativo das ações comercializ~
das em relação ao volume total comercializado em
um certo período de tempo) e foram ponderadas de ~
corda com o mesmo procedimento. A amostragem foi a
nalizada periodicamente, para a entrada ou excLu
são dos títulos e para mudar a ponderação.

Devido ao critério usado para a construção
do índice, consideramos que este estudo apresenta
certas limitações no sentido de não ter sido dada
nenhuma consideração para as outras ações negocia-
das e nem ao tamanho das empresas. Acreditamos que
isto torna o índice tendencioso para cima quando o
mercado está em alta e para baixo quando o mercado
está em baixa. Além disso, .0 estudo começou em

(5) "Rentabilidade do Mercado de Ações - 1955/7111
- Estudo

Especial, Conjuntura Econômica (Dezembro 1.972): p. 49
- 52.



- 17

1.955, <,!uandoo montante comercializado era limit~
do, devido ao pequeno número de comr-~nhias com a-
çSes ~endo negociadas e devido ~ baixa liquidez.
Terminou em 1.971, ano de pico no mercado de ações
brasileiro. A principal vantagemdesee estudo ~
que foi pioneiro no mercado brasileiro.

e) \Vladimir A. Fuggina 6 - analisou o retorno médio e
risco sobre toda s as ações comuns e. preferenciais
em Bolsas brasileiras no periodo de 1.968-71. Che-
gou a seguintes conclusões:

t:!tulos taxa de retorno taxa de ae zu

nominal real ranca cC1f~}t~{~8.

inflação
- 60,7% 34,9% ·15%açoes comuns- preferenciais 68,5% 41,4% 17,5~açoes

mercado total 62,5% 36,4% 1910

Essas taxas de r-etorn o foram definidas atra
vás de indice, cuja ponderação foi o tamanho do Vd

10r de mercado das companhias, com o objetivo de
eliminar a tendenciosidade' que os índices aqui e-
xistentes apresentavam. Na construção do índice
foi assumido o reinvestimento dos dividendos e da
renda proveniente da venda dos direitos no mesmo
titulo. Desconsiderou também ajustes para imposto
de'renda e comissões.

(6) W.A. Puggina _ Analysis of Rates and Ris1\:for Cornmom
and Preferred Stocics: The Drazili3n Ex erience - A The
aia, submitted to Michigan State University, 1.974.
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2 _ A Abordagem Fundamentalista

.A Premissa básica dos que seguem a escola Fundamen
talista, é que o "valor" de uma ação é determinado pelo d~
sempenho econômico-financeiro da empresa, isto é, é função
do retorno que a empresa possibilitará ao investidor caso.
o mesmo venha adquirir suas ações. Este retorno consistirá
nos dividendos recebidos enquanto as ações são mantidas, ~"
crescidos dos ganhos (~u perdas) de capital decorrentes da
venda das mesmas.

Devido porém, a grande concorrência no mercado de a
ções, e dado ao grande número de compradores e vendedores,
à homogeneidade da mercadoria e ainda como resultado do co
nhecimento generalizado a .r-e speLüc d'os preços e outros da-
dos financeiros, os preços vigentes em mercado nem sempre
acompanham rigorosamente o desempenho da empresa.

A expectativa de que os preços venham refletir a si
tuação real da empresa, faz com que o oàjetivo da análise
Fundamentalista consista, basicamente, em identificar as
ações que estão sendo vendidas abaixo ou acima de seu va-
lor potencial. Um investidor que use esta abordagem, proc~
rará comprar ações cujos preços de mercado estão abaixo do
seu valor potencial e as manterá até que os preços de mer-
cado se elevem, obtendo assim um ganho de capital que au-
mentará seu retorno proveniente da retenção desse título.
Inversamente, ele procurará vender as ações cujos preços

"de mercado.estão acima do valor potencial. Dessa forma, a
preocupação da análise Fundamentalista á a determin8ção do
valor potencial da açao e a comparação do mesmo com o pre-
ço corrente de mercado.

O valor potencial de uma ação, também conhecido por
valor intrínseco 7, pode ser identificado pelo fluxo de

(7) Terminologia introduzida por B. Gr-a harn , D.L. Dodd e S.
Cottle - Securi ty An81ysis - Princi nlc s and TeclmiC1ucs
(McGraw _ Hi11 i300k Co ,, Inc", Ncw 'Y'ork- 13 ediça o -
1.934, 2~ edição 1.940, 3§ edição 1.951, 43 ed. 1.962)
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rendimentos esperados, descontados a uma -taxa que variará
eB função do ris~o, oU.melhor dizendo, uma taxa que varia-
rá em;f'unção do grau de incerte.za em se obter esues f'u tu-
ros rendimentos.

Esta definição do valor potencial assemelha-se EO
conceito de renda econômica 8, que é definida como o valor
presente de todos os rendimentos provenientes de um ativo,
descontados a uma taxa de capi talização que varia em fun-
ção do risco envolvido. Resumidamente o que esse conceito
quer dizer, é que se resolvemos coloc3r hoje alguns cruzei
ros em um ativo arriscado como as açoes comuns, esp~ramos
obter um retorno decorrente do aumento dos lucros e divi-
dendos esperados. A razão de trazermos a valor presente, -
significa na realidade, a identificação de uma ju.stificati
va para o pagamento, hoje, de ..2S cruzeiros sobre um retorno
futuro de ~ cruzeiros.

A forma pela qual definimos o valor potencial de u-
ma ação, implica- em que a determinação do mesmo envolva u
ma antecipação dos rendimentos e taxas de capitalização ~
ra períOdOS futuros. Em função disso, no item seguinte,
discorreremos sobre quais as informações relevantes devem
ser consideradas para a determinação dos futuros rendimen-
tos e do risco envolvido e, num próximo item, analisaremos ~

-como essas informações vêm sendo comumente usadas pela
maioria dos anaLí stas fundamentalistas.

. ;

2.1 - Infoma ções relevante s para a determina ção do valar ..•
intrínseco

Para uma previsão de retornos, associados a
um nível de risco, o investidor deve avaliar o futu-
ro desempenho da empresa, ou melhor dizendo, a sua
futura capacidade lucrativa, pois esta é que determi
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nará as futuras variações nos dividendos e preços
das ações.

No mundo real,.a lucratividade nao é determi-
nada somente por fatores internos ã empresa, mas ta!!!,
bém é influenciada por fatores externos, como: polí-
tico~, econamicos, sociais e outros. Por essa razao
uma previsão da força lucrativa não deve ser limita-
da a parâmetros exclusivamen te internos da empresa •
Uma abordagem lógica e sistemática seria analisar as
perspectivas de lucro da empresa, frente ~ antecipa-
ção da economia como um todo, da indJstria e própria
companhia.

Um analista ou investidor deve dispender, por
tanto, um tempo razoável em avaliar possíveis forçs~
que operam sobre a economia, assim como as
cias peculiares à indústria a que pertence a

influên--a ça o ,

Não considerar esse aspecto é incorrer em um erro ig
.•. -genuo, poi.s a companhia, individualmente, nao segue

seus pr6prios passos no vácuo.
E importante prever o curso da economia nacio

Anal, pois as atividades economicas afetam os lucros
da companhia, as atitudes e expectativas do investi-
dor e, finalmente, os pr6prios preços. Uma visão da
queda no crescimento econômico pode implicar em que~
da nos lucros das companhias, incutir um pessimismo
no investidor e reduzir os preços das ações. Se al~
mas indústrias esperam manter-se no nível daativida
de anterior, os preços das ações das companhias des-
sa indústria poderão não declinar taDto quanto os tí
tulos em geral.

As estimativas dos lucros, dividendos e varia
ções nos preços de uma ação em particular devem, pOL

tanto, ser precedidas de uma sondagem econômica e u-
ma análise da indústria. Somente desta forma ~ que
um analista ou investidor poderá definir com mais ~
rantia uma política de atuação em Bolsa, com uma ma-
ior consciência do nível de risco.
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Para uma análi's8 fundamentalista de
ações, o primeiro passo, como foi menciona-
do, é visualizar o quadro econômico do país,
pois a performance do mercado, que pode ser
medida pelos fndices gerais de preços, tais
como Bove apa , IBV e outros, gera lmen te está
bastante relacionada com a performance econô
mica. Assim, sem um ambiente econômico posi-
tivo e saudável, as companhias em geral en-
contrarão dificuldades de desenvolvimento 'e,
provavelmente, os retornos dos investidores
que mantém essas ações serão reduzidos.

Para se determinar algum. provável pa-
drão econômico emergente, pode-se partir de
proj eções do nível de cre scimento do Em e
seus componentes básicos como, consumo pes-
soal, investimentos, gastos do governo, ex-
portações, importaç'ões, etc. Em acréscimo,
pode-se citar as projeções da política mone
tária e fiscal, flutuação na taxa de juros e
assim por diante.

Sob esse quadro devem ser estabeleci~
dos relacionamentos para se projetar os futu
ros objetivos da indústria e companhias, por
que os lucros são·baseados em alguns,fatores
chaves da economia. Por exemplo, indústrias
de mão de obra intensiva ser2.o limitadas pe-
las condições e custo do trabalho; muitas

. .
companhias envolvidas em materiais de trans
formação e produção de'bens de consumo serao
limitadas pelo custo das matérias primas, ta
X8S de juros ou outros fatores.
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2.1.2 - Análise da Indústria

Por definição, uma indústria se caTac
teriza por um grupo de empreendimentos lucra
tivos e de produção ou por uma organização
que tem estrutura tecnológica de produção si
milar e produz ou fornece bens e serviços.
Podem ser classificadas por produto, por ti-
po de atividade, por ciclo de negócios (in-
dústria em crescimento constante, cíclicas,
etc.) e assim por diante.

Assumindo, por exemplo, que na sond~
gem econômica seja constatado que o PN13 está
em crescimento e o nível de desemprego ~ ~e-
lativamente baixo, espera-se que a economia
mostre um crescimento no nível do consumo de
bens de capital. A partir dessa tendência o-
timista, os homens de negócios prov~velmente
acumularão estoques na expectativa de maio-
res vendas e, provavelmente, aumentarão sua
capa c í.da de produ tiva, adquirindo mais bens
de capital. Por outro lado, o consumidor te-
rá uma expectati~a de aumento de sua renda
disponível e, estará disposto a gastar seu
dinheiro em bens duráveis e sup~rfluos. ~ de
seJável neste momento, que um investidor ori
ente seus recursos em títulos de empresas
participantes dessas indústrias.

E fácil, portanto, per?eber como uma
projOeção da economia pode orientar não somen
te a seleção das indústrias que estão sendo
beneficia~as no momento, mas tamb~m aquelas
que virão a ser favorecidas subsequentemen-
te.

Um outro ângulo de avaliação das in-
dústrias seria uma verificação em boletins e
estatísticas de vários periódicos, que perml
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te ao analista visualizar o desenvolvimento
de muitas indústrias e'suas compann1.as. Do
nald Fisher e ,Ronald Jordan 9 citam algumas
características básicas que poderiam ser ob
servadas em uma análise da indústria:

Vendas passadas e performances de lucros;
ainda que se saiba que o passado nao se -
repete no futuro, é interessante saber co
mo a indústria reagiu no passado,
permanência da indústria: no estágio a-
tual de desenvolvimento tecno16gico é in
teressalite avaliar o grau de permanéric í.c
de uma indústria; por exemplo, as indú~~
trias automobilísticas cresceram com a
queda das ferrovias; indústrias de marê.
rina diminuíram o mercado damanteigâ e
assim pordiante.
a atitude do governo: é importante verifi
car se a indústria é subsidiada por quan-

..•to 'tempo e por que.
condições competitivas: seria identifica-
do se há diferenciação' de produtos, vant§.
gens em custos; economias de escalas,etc.
ciclo de vida da indústria - deveria ser,
identificado o estágio em que se encontra
a indústria:se no pioneiro, que se carac-
teriza por rápido crescimento e aparente
mente grandes oportunida~es de lucros; se
e~exr"ansão, que se caracterí.za por uma
queda relativa no crescimento, no aperfe,i
çoamento dos produtos, menores preços,

(9) TI.E. Fischer e R.J. Jordan - Security Analysis and
'Portfolio Mana gemen t (Prentice - HaL'l , Inc ..; Engle-
wood c1iffs, New Jersey - 1.975): cap. 7, p. 169-179.
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mas com uma maior estabilidade financei-
ra; ou se no estágio. de estabi~izaçãot
que se ca r-act e r-í.z a pela perda da ca pac í.da,

de de crescimento e sintomas de obsoles-.. .cenci.a,
Os índices P/L: ainda que os fatores aci-
ma sejam favorrlveis, a decisão de compra
ou venda deve ser finalmente definida de-
pois de uma avaliação dos preços corren-
tes dos títulos da indústria, do risco e
do retorno. Digamos, por exemplo, que os
preços são altos devido a um rápido CY>.- ':: .

cimento da indústria, a partir de int,::<.~...,
ção de uma nova tecnologia. Esses títulos
podem não ser o melhor investimento - é
necessário avaliar a relação preço e futu
ros lucros esperados. Entraremos em maio-
res detalhes sobre a utilização de índi-
ces P/Ls·no item 2.2.3 deste capítulo.

2.l~3 - Análise da Companhia

Ap6s a so~dagem econômica e avalia-
ção da indústria, que·permite a identifica
çao de quais empresas encontram-se aparente
mente em condições mais favoráveis para um
investimento, um analista, sob o enfoque
Fundamentalista, deveria avaliar especific~
mente os prováveis retornos futuros ·dessa
empresa.

Como dissemos no iníciO deste capít~
lo, a previsão da futura força lucrativa da
companhia propriamente dita, é que possibi-

-'litara avaliar as futuras variações nos di
videndos e preços das ações e que, portanto
permitirá ao analista prover prováveis re-
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tornos esperados, associados a um determina
do·nível de risco.

De todas as fontes. de informação so-
bre a companhia, de stacam-se em importância,
os relatórios financeiros. A ~nfase e acre
dibilidade nesses relatórios fundamentam-se
no fato dos mesmos conterem informações re-
gulamentadas por leis, estatutos e por se
rem submetida s ao parecer dos audi tores.

As demonstrações de Lucros e Perdas
são talvez as mais usadas, por permitir uma
melhor ~dentificação da performance futura
da empresa e possíveis lucros por ação. Há
uma forte evidência de que os lucros têm um
direto e significativo efeito sobre os divi
dendos e preços das ações; logo, a necessi-
dade de projeções dos mesmos, se faz impre~
cindível. Alguns estudos têm comprovado que
os preços das aç~es são fortemente dependeQ
tes das mudanças nos lucros. Citamos como e
xemplo:

a) Niederhoffer e Regan 10 fizeram a se-
guinte afirmação sobre as variações
nos preços das ações negociadas no
New York Stock Exchan ge , em 1.970: III

negavelmente, o fa tor mais importante
que separou a melhor performance de u
ma ação de outra pior, foi a lucrati-
vidade". 45 de 50 ações, cujos preços
mostraram-se maiores, eram de empre-
sas de lucros crescentes.

(10) V. Niederhoffer and P. Regan - "Earnings, Analysts'
Forecasts, and Stock Erices "Financiol Analysts Jour
nal (May - -Jun e, 1.972), p. 65-71; J • Lorie e M. Ha-
milton - The Stock Marlcet: Theories and Evidence (Ho
me~ood, Illinois, 1.973), p. 24L. -



_ 26 -

11b) Brealey tamb~m apresentou a mesma
conclusão, afirnando numa cia.que prE,
duz uinmaior aumento nos lucros, tem
maiores condiçSes de oferecer mais
prazeres do que desapontamentos aos
investidoresu• No seu estudo sobre 48
açSes, cujos comportamentos foram ana
lisados no período de 1.950-63, con-
cluiu que se um investidor no começo
de cada ano, selecionasse 8 ações de
empresas que subsequentemente tives-
sem um aumento percentual nos lucros,
ele teria um retorno anual de 30,4~,
enquanto que se fossem empresas coa
queda nos lucros~ o retorno seria de
J.,O%_

Infelizmente, quase nunca á fácil i-
dentificar os .lucros da companh í.a e mui to
menos projetá-los.

Quando nos referimos a ava~lação das
companhias, voltada para a análise de ações
comuns, os lucros devem ser tratados de~tro
de um conceitoecon~mico- A contab-ilidade
define os lucros como a diferença entre cus
tos e receitas, fazendo algumas alocações
de custos para outros períodos ou, fazendo
mudanças na conta capital do períodO. Den-
tro do conceito econ~ôico,. o lucro - também

A •chamado pelOS economistas de renda econOilll-
ca - seria definido como "o máximo valor
que pode ser consumido pelos proprietários
da companhia em qualquer per! odo, sem dimi-

(11) veja J. Lorie e M. Hamilton The stock Màrket -'-p.142
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12puir as oportunidades futuras de consumo

Embora a nova legislação das Socieda
. ... 13 .. -des Anonimas . 1 contenha normas detalhando

minuciosamente como devem ser feitas as dt=.~
monstrações financeiras, visando a padroni
zaçâo das mesmas entre as companhias, o co~
ceito econ5mico de lucro, frequentemente,
nâõ coincide com o conceito contábil. Essa
não-coincidência, não é decorrente da deso-
nestidade por parte das empresas ou de seus
auditores, mas ~a natureza da própria conta
bilidade. Os "princípios contábeis geralmeg
te aceitostl, permitem diferentes critérios
de contabilização que podem propiciar ambi-
guidades na definição da renda contábil.
Portanto, um analista deve, primeiramente,
"no rmaLã zaz'" os lucros atuais para depois
projetar a força lucrativa da empresa. Em

outras palavra s, o analista deve ajustar as
informações financeiras, de maneira que os
valores fiquem consistentes de uma empre.sa
para outra.

Entre os éritérios contábeis que têm
gerado maiores ambiguidades, destacam-se:

a) vendas: uma empresa pode registrar as
vendas imediatamente em contas a rece
ber, enquanto outra s6 reconhece a
venda quando ocorre o pagamento da úl-tima prestação de uma venda parcela-

.da.

(12) veja J .C. Frencis - Investments Analysis, p. 285.
(13) a nova leGislação das Sociedades An5nimas, começou a

vigorar no dia 17 de fevereiro de 1.977 - Lei número
6.404 de 15-12-76.
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b) inventárioS: uma empresa pode contabi
lizarseus inventários pelo método
.FEPS; uma outra, pelo UEFS; uma outra
.pela média ponderada e assim por dian
te.

c) depreciação: uma empresa pode
ciar seus ativos pelo método da
reta; uma outra, pela soma dos

depre-:-
linha
dígi-

tos ou outros métodos existentes 'Der. -
mitidos por lei.

d) rendas de subsidiárias: algumas comp~
nhias-mães, incluem em sua renda uma
proporção da renda de subsidiárias
que é igual à participação da compa-
nhia- mãe nessa· subsidiária. Outras
se creditam, somente quando .recebem
dividendos ou bonificações de suas
subsidiárias •

e) dispêndio's com pesquisa e, desenvolvi-
mento: é permitido tanto o tratamento
como despesas variáveis, no momento
em que ocorrem, ou como capitalização
ap6s um período de tempo. O tratamen-
to de patentes é similar aos dispên-
dios com pesquisa e desenvolvimento. s

, I

f) fusões: os termos de fusões usadas p~
la contabilidade podem ser de compr3
ou combinação de interesses. Na com-
pra, o custo de aquisição é inteira-
mente pago, incluindo as contingên
cias. Então os novos ativos são lDnç~
dos no balanço, ao valor corrente. Se
o valor total é menor que o total de
pagamento, a diferença é lançada co::no
"goodwill", que pode ser amortizado
e, portanto afetará os lucros. Na com

1 j

. ~~--_ .•.
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binação de interesses, as açoes de u
ma companhia adquirida é trocada por
ações da adquirinte •
.Além dos ajustes contâoeis, o an31i~

ta deveria refletir para a normalização d.os
lucros, Quaisquer eventos decorrentes de aI
teração no capital social da empresa, assim
como efeitos provenientes de inflação ou de
fIação.

Pela nova lei das Sociedades Anôni-
ma a (Lei 6.404 de 15-12-76), o capital so-
cial pode ser alterado nas seguintes situa
ções:

a) capitalização de lucros e reservas, e
fetuado pela alteração do valor nomi- .
nal ou distribuição de ações novas,
correspondente ao aumento, entre 05
acionistas, na proporção do número de
ações que possuirem.

b) capitalização da reserva de capital -
resultante da correção monetária do
capital realizado e constituída anupl
mente. Neste caso, o aumento no capi-
tal social s6 pode ser feito através
do aumento sobre o valor nominal das'
ações, sem modificação no número das
me smqa, ~"'- v~'1'ti--) . ~::. u-f-t ·-~ta~.oa-Ioi \.;~ )

O./l-,t. IbtªI~-Ut- (;;·lfCl'l-
c) aumento mediante subscrição de novas

ações, depois de realizado três quar-
tos, no mínimo, do capital social •. O
preço deve ser fixado tendo em vista
a cotação das ações no mercado, o va
lar patrimonial e as perspectivas de
rentabilidade da companhia, sendo que
os atuais acionistas têm preferência
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paTa a subscrição, salvo disposição
em contr~rio contida nos est3tuto~ de
empresa •.

d) redução mediante restituição aos aci~
nistas de parte do valor das 8ções ou
pe18 diminuição do valor dest8s, quan
do não integralizadas.

Port3nto, exceto ao que se refere a
capitalização da correção monetária - nao
há variação no número das ações e consequen
temente, no lucro por ação - todas as alte-
rações no capital social devem ser conside
radas para a normalização dos lucros.

Somente através desses ajustes, os
investidores e analistas poderão equalizar
os valores contidos nas de8onstr8ções finag
ceiras, de maneira que 08 mesmos sejam con-
sistentes de uma empresa para outra, poden
do assim, estabelecer padrões de comparação
entre elas.

Após a normalização e definição dos
lucros atuais da empresa, é que um analista
deve iniciar as projeções do mesmo~ Vários
indicadores t~m demonstr~do que quanto mais
acuradas estas previsões, maiores retornos
podem ser obtidos. Porém, uma das falhas
principaiS que tem Qcorrido é a de que mui
tos analistas partem de simples extrapola-
ções de dados históricos para proj etar pr~
váveis crescimentos dos lucros.

Vários estudos demonstraram que os
lucros apresentam um comportamento randômi
co, ficando bastante claro que somente a m~
nipulação de dados históricos não é sufi-
ciente.



31 -

Litt1es 14, cujo estudo entitulou de
"Higgledly Piggledy Growth", analisou empr.§..
.saa brit~nicas e verificoU que as variaç6es
nos lucros e nos preços das ações, apresen-
taram-se estatisticamente independentes e
que o e~tudo de sequ~ncias de variações his
t6ricas poderá não ser muito útil na previ
são de futuras variações. Uma explicação pa
ra tal con~lusão foi a baixa qualidade· daa
informações contábeis, que não refletiam o
mundo real em que as empresas operavam.

Empresas americanas foram ·estudadas
por Murphy,Lintner & Glauber e Brealey. Em
bora com informações contábeis de qualidade
superior às britânicas, verificaram 'também
que.as variações dos lucros mostraram-se
randômicas.

Murphy 15, estudou a correlação en-
tre a taxa de crescimento relativo dos lu
eros por ação, no período de 1950-1955, em
344 companhias de 12 indústrias. Em 340 tes

b.<.<...:"'/O,-
tes (69%), obteve -a-3:-ta-correlação entre as
taxas sucessivas de crescimento e os lucros
por áção. Em 25% dos testes, a correlação
foi negativa. Somente em 6%, a correlação
foi positiva •

(14) veja J. Lorie e M. Hamilton - The Stock Market - p.
158 , referente a I .M~D.. Little - 1\ Higgledy :Pigg1edy
Growthll _ Institute of Statiscs, Orlord, vol. 24, ns:!
4 (november, 1.962).

(15) J .E. Murphy, Jr _'!"Rélative Growth in Earnings per
Share: Past and Futurell - FinanciaI Analysts Journa1
vol. 22 (Nov-Dec, 1.966), p. 73-76, J. Lorie e Ivl •• Ha
milton The Stock Market - p. 159.
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. LintTIer e G1au"Qer 16, a.valiaram 323
companhias 1ucretivas,nos anos'de 1.945
1.965. Para oada oomparih í.a foi calculada a
tendência por 5.anos (divididos em 4 perío
dos) dos lucros por aç~o. O coeficiente de
correlação foi bastante baixo. Estudaram
tamb'm outras s~ries temporais, usando dife
rentes formas de relatàr lucros (antes do
imposto de renda, antes de juros, etc.). Ve
rificaram a interdependência entre taxa de
crescimento em vendas, dividendos e outras
variáveis e obtiveram correlações nega ti- " .':

vaa ,
A· 1 - d B 1 17 ~. ..cone usao e rea ey ~Oi SlID1-

lar. Verificando as variações percentuais
nos lucros, em aproximadamente 700 compa-
nhias, definiu correlações bastante baixas
e at' mesmo negativas.

A evidência de que o comportamento -
dos lucros é aleat6rio e independente é no-
t6ria. As explicaç~es é que esse
menta deriva-se de eventos como:

com.port~
mudanças

na atividade geral da economia,. atividades
favoráveis de pesquisa e desenvolvimento, -
desastres políticos, grande concorrência e
outros. Este aspecto randômico nos lucros
das empresas vem sí grrí.f'Lca r que a habilida- "
de de alguém fazer projeções da variação de
lucros, não estará significat~vamente li~

(16) veja J. Lorie e M. Hamilton - 'The Stock Market - p.
159, referente a J. Lintner e R. Glauber - "Higgled
Piggledy Growth in America?" apresentação em seminá-
rio de Analysis of Security Prices, University' of
Chicago, maio 1.967.

(17) veja J. Lorie e M. Hamilton - The Stock Market - p.
1619 referente a R.A. Brea1ey - "The Ch3rter of Ear-
nings Changes - apresentação em seminário de Analy-
ajs of Security Prices, University of Chicago, maio
1.967.
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da ao estudo da taxa de crescimento históri
co'dos lucros.

Atrav~s de um estudo desenvolvido
C ~11' 1k' ~ 18 " ." t" f .por ragg e fu8 .1eL , cUJo oOJe lVO 01

medir o grau de c or-z-e La çê o entre 8 taxa Ó'"'

cz-e acImerrto hist6rico em lucros e projeçõe;:::~,
de lucros, ficou demonstrado que o cre sci--

,menta dos lucros no passado não é útil pa ra
se prever futuros crescimentos. Este estudo
foi baseado em projeções de 185 empresas,
fornecidas por 5 instituições financeiras.
As projeções foram realizadas no final dos
anos 1.962 e ~.963 e cada prOjeção era re-
presentada por uma taxa média anual de eres
cimento esperado para os pr6ximos 5 anos.
As correlações obtidas entre as previsões
de crescimento 'dos lucros e crescimento pS.ê.
sado foram bastante baixas, ainda que al~
mas superiores a ~ero.

Portanto, podemos dizer que a proje-
ção dos lucros não é muito útil quando ela
borada somente a partir de dados hist6:r-icos.
Mas isto não implica em dizer que os lucros
históricos deixarao de servir, pelo menoS
como base, para a determinação de níveis fu
turos de ,lucratividade.

Cohen, Zimbarg e Zakel 19, propõem
projet8r um provável crescimento dos lu-
eras, partindo de uma projeção do crescimen

(18) J .G. Cragg e B.G. Ma lcãe L _"The Consensus and Accura-
cy of Some Predictions of the Grouth of Corporate E
a z-ni.naa" - J curna1 of Finance, vol. 23, nº 1 (March
'1.968) _ p. 67-84; J. Lorie e M. Hamilton - The Stock
Marlcet - p. 163.

(19) veja J ."S. Cohen, E.D .•Zimbnrg, A. Zakel: Investmen-
ts Analysis of Portfo1io Uanar.;ement(Richard D • .lr-
win.l Inc; Homewoo d , 111., 5fi ediçao 1,975): cap , 6,
7, CS - p. 268-366.
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to das vendas, aagu í.da da avaliação do cres
cimento dos lucros propriamente ditos e de
outros fatores qualitativos~

a) projeçao do crescimento das vendas.
A jus tifica tiva em se começar por V8g

das (de acordo com esses autores), à~
corre principalmente do fato do .110_

verhead" aparecer corao um fa tor de ãzn
portância crucial nas empreeas4 Aumen
tando as despesas fixas com a introdu
ç~o da mecanização e a contratação de
pessoal,especializado, o ponto de e-
quilíbrio se elevará. Sob tais condi
ções, para a em.presa operar Lucr'at í vg
mente, é essencial expandir seu illerc~
do o suficiente para a fábrica operar
sem capacidade ociosa. Não que a ex-
pansão da produção e vendas garantam'
um aumento nos lucros, que é o objeti
vo final da verificação de um anelis
ta, mas dá a compaIll~iauma maior opor2 -
tunidadede aumentar os lucros 0.

O ponto de partida, para uma
estimativa de crescimento em vendas,
seria verificar a evolução passada;
seria verificar se o que aconteceu no
passado persistirá no futuro e quais
os impactos de algumas mudanças, quer
decorrentes de condições econômicas
e~peradas ou políticas específicas da

(20) J.C. Francis - Investments Analysis - p. 313 - Fran-
cis rejeita esta varidvel como el~mento de medida de
crescimento doa lucros, justificando que vendas po-
dem variar em função de fusões, produtos novos, va-
riações noa preços, inflação, concorrência e outros
fatores trnnsit6rios. Al~m disso, vendas não determi
nem o valor da ação.
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li 11,empresa.. \

Para avaliar o cres~:lmento es-
perado eI2vendas, seria interessar..te,
de acordo com Cohen, Zimbarg e Zakel,
o seguinte:

identificar em qual estágio 'dentro
do ciclo industrial, encontra-se a

empresa.
verificar qual a dimensão do merca-
do, as expectativas de crescimento,
a capacidade de penetração de deter
minado produto, usando para isto,
indicadores comoe nível de constru-
ção, transportes, energia elátrica,
etc.
avaliar a concorrência, comparando
os padrões de vendas entre as com~
nh i.a s,

b) Cresci~ento dos lucros.
A projeção de força lucrativa a par-
tir dos lucros normalizados, é de con
cord~ncia geral entre os diversos es-
tudiosos da-~rea de investimentos. Po
rém, não invalida o ponto de partida
proposto por Cohen, Zimbarg e Zakel
an~lise de vendas.

Para um melhor entendimento das
forças que influenciam o crescimento
dos lucros é de grande utilidade o u-
80 de índices financeiros.

Considerando que o lucro po~ ~
ção comum é igual a taxa de retorno
dos acionista s , multiplica do pelo va-
lar patrimonial da ação, podemos ee
crever algebricamente:
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total
lucro líquido valor patrLmorri.a 1

total dos acionistas
= x

valor patrimonial nQ de ...•açoes
dos acionistas comuns

lucro líquido 21

n2 de 'ações
comuns

Através dessa equação podemos dizer
que o crescimento do lucro líquido por aGão
depende do aumento da taxa de retorno sobre
o valor patrimonial dos acionistas, expres-
sa na primeira expressão do segundo melli~ro
d

.... 22
a e qua ça o ,

~or outro lado, considerando que paE
te dos lucros.é distribuída sob forma dd di
videndos e parte é retida e reinvestid~ in-
ternamente na companhia,podemos fazer uma
generalização de que o crescimento do lucro
líquida por aç~o é função do produto da ta-
xa de retorno sobre o valor patrimonial p~

la t3xa de retenç?,o. Algebricamente, seria
representado por:

lucro líquido
total

lucro líquido
total

dividendos
x

valor patrimonial
dos acionistas

lucro líquido
total

(21) O lucro líquido total aqui considerado refere-se ao
lucro disponivel ~os acionistas, depois de deduzidos
os dividendos das ações preferenciais.

(22) O valor patrimonial da ação, expresso pela segunda
expressão da equação acima, não deve ser considerado
como fonte de aumento nos lucros (normalizados) por
ação, uma vez que alterações, somente no valor -patri
monial não implicam em alterações na participação -
dos acionist3s na empresa, desde que mantida a lucra
tividade sobre o capital.
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Se o analista está pretendendo iden-
tificar as causas principais dos aumentos
ou declínios nas taxas de retorno sobre o
valor patrimonial dos acionistas, atual e
passada, para melhor conhecer a empresa e
também para ter uma base de comparação d'Os

níveis futuros de taxa de retorno, poderia
facilitar seu trabalho através da decomposi
ção do valor patrimonial em margem de lucro
e giro nas vendas, ou seja:

lucro líquido lucro líquida vendas
total total

= x
valor patrimonia I vendas valor patrimonial

dos acionistas dos acionistas

1 1 1
taxa de margem de giro

retorno lucre

A utilidade da margem de lucro pode
ser realçada se consideramos o lucro líqui-
do sob três enfoques: lucro operacior.:.alan
tes dos impostos mais lucro não operacio-
nal antes dos iJ:;J.postosmenos os impostos.
Algebricamente teríamos:

I

lucro líC"uido
vendas

=

(lUCrO operac. lucro na o operac.) (
imposto

)antes dos imp. +
antes dos imps. .1,00 renda

vendas vendas lucro antes
dos impostos

o giro pode também ser decomposto em:
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vendas vendas ativos
o!1eraciOTI3iSx --~~~~~~~----= --------~----~-- valor patrimonial

dos acionistas
.ativosvalor patrimonial

dos acionistas operaciona is

A relaçio vendas sobre ativos opera-
cionais (ativos fixOS líquidos, caixa, con
tas a receber, inventáriOS) permite verifi-
car a intensidade de utilização dos ativos.
A reiação ativoS operacionais sobre o valor
patrimonial

t
mede a posição de "1everage

ll

J

isto .~,em quanto o ativo ~ financiado ex-
ternamente ..

De posse da análise das taxas de :re

torno ~tual e passada, assim como das taxas
de crescimento, c analista poderá efetuar
suas projeções futuras em função das futu-
ras políticas de dividendos e de retenção -
dos lucros. Ainda de acordocon Gohen, Zi:n.
barg e Zakel, alguns fatores que devem ser
trabalhados na det.erminação dessas políti-
cas, seriam:

projeções das necessidades financeiras fu
turas e custos alternativOS de fontes de
fundos,
identificação da atitude de executivos com
relação a d~bito.sexternos, J

ponderação dos desejos dos principaiS a-
cionistas contra os acionis~as típicos,
a 'política de concorrência entre compa-
rih í.a a ,
a relutância em fixar taxas de
dos.

dividen-

o analista também deverá avaliar a
qualidade da administração, procurando ob-
ter dados como:

motivaçio administrativa,

1.

'-.

--~-----------------
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assumira disposiçio dos executivos em
grandes riscos,
a respons8bilidad~. social,
os planos com relaç~o a estret~gias merca
do16gicas, pesquisa e desenvolvimento, a
organização propriamente dita, etc.

2.2 _ A Abordagem dos Multiplicadores

Provavelmente visando uma maior rapidez e ra
cionalidade em se definir o valor presente dos fIu
xos de rendimentos, têm_ae·observado, entre os ana-

I

listas fundamentalistas, o uso frequente de multi
plicadores.

Em. termos gerais, pGde-~'e'/dizer que os multi
plicadores são definidos em função de todas as va-
riáveis consideradas relevantes na determinação do
valor intrínseco, ponderadas pe Lo pr6prio grau de
relevância dessas variáveis que varia em função do
fluxo de rendimento utilizado. Será assunto do caní--
tulo IIr a discussão sobre a equivalência dos dive~
sos fluxos usados na determinação do valor intrínse
co. Adiantamos porém, que os analistas vêm usando ·..

prefe-esses diferentes fluxos, dependendo de suas
rências ou adoç~o das linhas de pensamento de
ma corrente existente.

Considerando os símbolos listados, em segui
da, analisaremos como as informações são refletidas
em multiplicadores para lucros e dividendos:

•
I

·,.·a "

I

Po = valor pr-a s ent e

capitalização
;

K = taxa de

t = período de tempo
Yt = lucros normalizadoS por açao no período t =

.cro econômico para o período t.
lu-

/
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dt = dividendos por ação no período t.
b = taxa de retenção = lucros "retidos como urna peE

centagem do lucro total.

1 - b =
d
Y

= taxa de pagamento de dividendos

g taxa de • +- dos lucros normalizados
= cresclmen'Jo

My = multiplicador dos lucros

Md = multiplicador dos dividendos

2.2.1 _ Modelo geral de capitalização dos
com o uso de multiplicadores

lucros

Por definição, o valor intrínseco de
f"'" ~

qualquer ação pode ser identificado pelo va
lor presente de todos os lucros esperados
pela companhia, simbolicamente representadO
por:

Po =
~

L
t = 1

..i-
(l+k) ti

(2.1) (t -P' cr', supon-
do que

a empresa não
deixe de existir)

Supondo que os lucr~s por aç;o cresçam a u
ma taxa constante:, g, então os futuros 1u-
cro~ por ação, Yt podem ser ~elacionados ccn

os"lucros correntes Yo' através da seguinte
-equaçao:

tYt = (l+g) Yo
(2.2)

Substituindo a equação (2.2) no modelo ge-
ral de capitalização dos lucros,
pela equação (2.1), temos:

definido



--'- -.o~~_~._,,;_~ ', ~-- ,~--------'
___ ,_,,~, , __•.•_•• ,_L_,'--~_ ._~. ~ __ • _, --

.- &.1 -...•.

cO (l+g)tyo
p L (2.3 )=o (l+K)tt=lo

Como y ~ uma constante, então.L y x =o o
Yo2: x , pode-se reescrever a equação

(2.3):

cC'
(l+g) t'p = y . ~o o t=l (l+k)t

2 (1+g)3[l+g (l+g)
+ ------J (2.4)p = Yo -- + (l+k)2

+o l+k (l+k)j

Multiplicando ambos os lados da
(2.4) por (l+k), temos: o

(l+g)

-e qua ça o

=v; (1 +0 (l+g)
(l+k)

(1+g)2 J<)+ 2 + ••• 2.5
(l+k)

Subtraindo a equação (2.5) de (2.4) tenos:

( (l+k)o_ 1 ) P =
(l+g) o

y .
o

(2.6)

Multiplicando a equaç;o (2.6) pelo fator
(l+g), temos:

Como Yo (l+g) = YI ' podemos reescrever:
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P
Yl

=o k-g

Po = Y'l • M
Y

(2.8 )

onde My =
1

k-g

Significando que o valor intrínseco é igual
80S lucros normalizados, esperados no perí.Q
do 1, dividido pela taxa de capitalização,
menos a taxa de crescimento dos lucros.

Se dermos UJI'. tratamento de composição cón tí
nua no modelo de desenvolvimerrt""ode multi-
pliçadores, verificamos o seguinte: reescre
vendo- a- equação (2.1 ):

Por composição contínua, pode-se reescrevê-
la:

(2.10)
onde K > G - coQ
dição para que
Po seja finito.

Supondo que o lucro cresce a razão contí-
nua g, então Yt = Y egt e substituindo. o
na equaçao (2.10), temos:

P of~ gt -kt
= e e Yto

p = Yo f:-t (k-g) Yto o



p
o
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- 43 -

= Yo
k-g

(2.11)1
k-g

Significando que o valor intrínseco é igJal
ao~ lucros normalizados correntes multipli-

1
cado pelo multiplicador My = ..

Modelo geral de capitalização dos d~viden-
• dos com o uso de muI tiplicadores"

o conceito de renda econômica - valor pre-
sente de todos os rendimentos provenientes
de um ativo - é algebricamente representada
por: ~ . ,.,

rendimentos
(l+k)t

(2.12 )

Substi tuindO o fluxo de rendimento pelo fl~
xo de dividendos, pode-se escrever o modelo
geral. de capitalização dos dividendos, sig-
nificando que o valor intrinseco de uma a
ção pode ser definido pelo valor presente
de todos os futuros dividendos: ..

od

k

P ~
dt (2.13)

(

=
I

o (l+k)t
...

t=o
..
.:•...
t

.Usando os mesmos artifícion utilizados no
desenvolvimento do modelo de fluxO de lu-
eras, obtém-se:

sob composição discreta

p
dI 1 (2.14 )= = dIo

(k-g) tk-g)
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sob composição contínua

==

onde k) g
dição para que
seja finito .•'

con
p

o
p

o

A taxa de crescimento dos lucros g, pode
também ser considerada como taxa de cresci
mentq dos dividendos, se considerar~os que
estes representam uma fração constante dos
lucros disponíveis. Então dt = (l-b)Yo egt

,

e substituindo na equaçao (2.15), temos:

-kte

~f e-t(k-g)
o

p
o

== (l-b}Y o =
(k-g)

e. 1
= 0----

k-g
(2.16)

Pode-se observar através desses desenvolvi-
mentos, que a taxa de capitalização k, uti
lizada para o fluxo de dividendos, é ames. '

ma usada para o fluxo de lucros. Isto deter
minará que o valor presente dos dividendos
seja certamente menor que o de lucros, a m~
nos que façamos um ajuste levando em conta
os ganhos de capital (provenientes dos lu-
cros retidOS). O ajuste normalmente utiliz~
do é a multiplicação dos dividendos ~ela
sua respectiv3 tax8 de pagamento de divideg
dos. Esse procedimento permite converter os
dividendocO base equivalente aos dos lu':"
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cros. Logó, "S mesma taxa de . capitalização
poQ.erá ser usada. Simbolicamente seria re-
presentado por:

a) Sob composição discreta:

Po =

chamando taxa de pagamento .de

dividendos temoS:

Po =
(2.17)

= l/POR
(k-g)

b) Sob composição contínua:

P Yo ..l d
= • .. o

o do k-g

P
lIPOR do (2 ...18)

= '.o k-g

onde:
M . l/PORd =

(k-g)

•

Portanto, atrav~s de simplificaç5es
e ajustes, ambos os multiplicadores permi-

, .
tem a dete:rminação de um mesmo valor intrín
seco para uma mesma açao (pelo menos teori-
camente).

-- . --------- -~--~--------~----,.-------
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Embora obser-V"ândo--seentre os anali~
tas funàsmentalistas o uso de multiplicado-
res, temos de considerar que, .para os me a
mos serem determinados, algumas suposições
precisaram ser assumidas e nem sempre muito
realísticas. O usa de multiplicadores dire-
tos. sobre lucros e dividendos como os aqui
desenvolvi~Os, representam meramente a pos-
sibilidade de uma manipulação mais fácil
das variáveis na determinação do va Lor in-
tríns"eco. Quando não aplicáveis as supos.i
ções, o analista deve partir da equação bá
sica de rendimento econômico. Entre as hi"n6-'--

teses assumidas, levantamos algJmas"consid~
rações sobre as seguintes:

a) g, a taxa de crescimento dos lucros á"
tratada como uma cónstan te .Rea l::nente
é uma suposição irrealística, pois di
ficilmente uma empresa apresentará um
crescimento normal constante e contí-
nuo. Neste caso, é ·possível adaptar a

f6rmula geral dos multiplicadores:

_ se g = O , então My
1

= k
lIPOR

Ma = k
L
I,

se a firma creSce temporariamente
com diferentes taxas, digamos por
exemplo que até o períodO p apresen
tará uma taxa de crescimento acima

"do normal gs e depois tenderá a um
crescimento normal gn, oS multipli-
cadores seriam ajustados para:

.'
I..
t

od

(l+gs)t + 2:.
(l+k)t t=p+l

---- _ ...._..- - -,.
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(l+gs)t
(l+k) t

cP

+ :L
t=p+l

(l+gn)P)
(l+k)t ..

b) K é uma constante, igual para capit~
liza çã o dos dividendos e lucros", Em
primeiro lugar, K varia 'inversa:wenta
ao risco e dependendo da situação eco
n5mica, de fatores inerentes à inGds-
tria e específicos à pr6pria empresa,
este K pode variar entre os períodos
t e t+n.
Em segundo lugar, alguns analistas
disco~dam em capitalizar fluxos de ;.'
cros e dividendos a uma mesma taxa,

"embora sejam feitos os ajustes ante-
riormente mencionados. A principal ar
gumentação é de que os dividendos re
presentam rendimentos mais certos e
seguros do'que os lu cros, significan-
do que os mesmos deveriam ser capita
lizados a uma menor taxa. Esta ques-
tão é um tanto complexa e será anali-

"o.

sada miis detalhadamente no
capítulo.

c) K ) G, é inteiramente irrealístico,
porém é uma condição necessária para
a solução matemática da f6rmula. Se
K < G, o valor da ação seria infinit~

pr6ximo

&...,
(

..,.
•....,

. a) T~ ~ é bastante realístico, exceto
q~ando ocorre alguma falência ou fu-
são. Neste caso, o 'analista igualaria
o valor intrínseco ao valor de liqui-
dação.

e) os rendimentos podem ser acuradamente
determinados. Isto nem .,sempreê possí
ve.L devido às numerosas ambiguidades
existentes nos relat6rios financeiroa
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2~2.3 _ O {ndice P/L como multiplicador

Na tentativa de se chegar a um indi-
cador que pudesse resumir, por si s6, o com

....
portamento do preço. da açao no mercado e o
desempenho da empresa, chegou-se ao chamado
índice preço/lucro,indicador este bastante
citado e usado no circulo de analistas e i~
vestidores do mercado de capitaiS •.

.O indice preço/lucro ou P/L de uma a
ção, pode ser definido,' num determina do in.§.
tante, como o quociente da divisão do preço
da ação no mercado, naquele instante, por
um lucro liquido por ação.

Por esta definiç%o pode-se interpre-
tar o P/L sob duas formas: .

. ,.

a) comO sendo o número de anos que se le
varia para reaver o capital aplicado
na compra da ação, através do recebi-
mento do lucro gerado pela empresa ou

então)
b) como o montante em cruzeiros que deve

ser investido para se obter um deter-
minado retorno sobre uma ação.

Torna-se necessário, porém, que se
condicione sob esta interpretação as hip6t~
sea de que o lucro por ação se manterá con~
tante e que o mesmo será totalmente destri-
buído todo o ano.

p~etação é meramente téorico, poiS na reali
dade o mercado não se guia pelo número de ~
nos necessários a se r~aver o capital empa-
tado através do lucro da empresa, nem o l~
cro por ação se mantém constante através
doe anos e nem a totalidade dos lucros ~
distribuída normalmente aos acionistas.

Resealte~se que.este tipo de inte.!:.

_ .•.......-_.-------~--:- ...•... ~~~.•. ~ -~-------~
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No mercado brasileiro, é bastante c~
znnm o uso do índice P/L' (com na se nos lu-
cros de um período e o praça de mercado do

"_ momento) como indicador, pelo menos e gros
~o modo, de quais eçEes estaria~ baratas
(P/Ls baixos) ou caras (P/Ls altos)'para as

~ecisões de investimento •
.sob a abordagen Fundamenta lista , o

.índice P/L é também.visto como um possível
'multiplicador dos lucros e dividendos para
a determinação do valor intrínseco. Porém,
.nâo :é o P/L do dia a dia que é utilizado c2,
_momultiplicador. Neste caso, eles sgo iden
tificados com os multiplicadores dos lucros
e dividendos discutidos no ítem anterior", -
pois ambos mostram-se como indicadores da
taxa de retorno esperada sobre de-ter::linada

ação • .Assim,

,'",,.
!I....'

para firmas com g=o

_ para firm~s com g constante 'F/L = I
K-G

,- para firmas com.g tefIlporários P/L

p
(l+gS)t

~
( l+gn)PI ~

(l+k) t
+ L. :t:

i;=l t=p+l (l+k) v

'onde o valor presente" supondo a composiçao
-oorrt Inua ç seria definido por:

Po - Yo • 'p/L (lucros correntes multiplica-

,dos pelo P/L projetado).

l'•..,

"I

POR
• P/L (dividendOS correntes a

justa dos , muLtiplica-
. 'dos pelo P/L proj eta

.do). .
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Sob esta aboz-dagem , o anaLí sta COJ:le-
çe rLa a seleção de quais ações a vaLá ar a
partir da análise dos respectivos P/Ls atu-
ais, julgando-os em relação aos P/Ls da in
dústria e do w.ercado como um todo~ Ap6s es~
ta primeira seleção, seriam projetados os

prováveis P/Ls que serveriam de ~ultiplic3~
dores dos lucros normalizados e dividendos
(ajustados pelo fator ]jPOR) , obtendo-se
consequentem'ente os valores intrínsecos das
ações ana lisadas.

Verificamos através das igualdades -
citadas, que as variáveis que devem ser con
sideradas nas projeções de P/Ls são basica-
mente a taxa de crescimento esperada para
os lucros e a taxa de capitalização. Consi-
deremos inicialmente como a taxa de capí, te-
lização é determinada e'qual o seu relacio
namento com os multiplicadores. Em seguid8
falaremos das taxas de crescimento.

.
"

a) taxas de capitDlização
Teoricamente, a taxa apropri~

da de capitalização corresponderia ao
custo de oportunidade em se fazer um
investimento. No mundo da certeza, eS
sa taxa aer í.a facilmente determinada
no mercado, una vez que haveria um ~
quilíbrio nos preços das ações comuns
de todas as empresas classificados.
dentro de uma classe de risco, e cu-
jas taxa:s de retorno ser'Laraas mesmas
para todos os investidores. Porém, no
mundo real existe a incerteza em rela
ção aos retornos esperad-os e, em fun-
ção dessa incerteza, vários ~ustos de
oportunidades são crindos e portanto,
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várias taxas de capitalização passam
a existir .•

A taxa de capitalização vária
conforme 'o risco da empresa a que pe~
tence a ação e das próprias condiç5es
de merc8a.O.•

Pela figura e.presentada em se-
~ida, pode-se relacionar as taxas de
capitalização com o risca e seu impa~

não consideramos aS taxas de cresci
to s obre os multiplica dores, qu&ndo

menta .•

I~

<:li
o

'-'"'
.o

Iof !t

e

C 111
- "J)Ii. ?Il.ESSAO ...•

;: ..I

Ao

,. <C

-~
cc ).. -'
I- ~

:.

c;

r.
\I

Fonte: J.C. Francis _ Investments p~alysi8 .-p. 311.

Pode-se verificar claramente
que oS multiplicadores variam invers~
mente às taxas de capit31ização. Se a
situação atual ~ de um mercado nor-.•.
mal, mas o analista preve uma rever
são na mesmo para um mercado inflaci~
nário, ele deve ajustar para baixa a9
taxas de capitalização implicando po~
tanto em um aumento nos multiplicado-
res. O inverso é verdadeiro se -oreva~ -
Lece um pessimi5IDO e o mercado prova-
ve1.menteentrará em depressão.
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Mas como quantificar o risco
de uma açgo em r~laçgo ao mercado?
Foi desenvolvido pela Teoria Moderna
de Porfólios, assunto que será trata-
do ~etalhadamente no capíiulo iv, ~ma
medida para avaliar o risco associado
aos fu turos retornos. Essa medida co-
I1...hecidaporBeta (/3), identifica a
volatilidade dos retornos da ação em
relação às mudanças do mercado como
um todo. O Beta tem IDostr~do ser uma
medida relativamente es.tacionária no
tempo .•Alguma reversgo no meemo s6 se
ria provocada por mudanças radicais
na economia, desastres políticos e "o~
tros eventos que afetam o mercado co-
mo um todo. Assim, um analista pode

" "ria definir o Eeta com base em esta-
tísticas hist6ricas recentes e ajub-
t~-lo frente às novas expecta tivas '02--
Ta o mercado.

Em função do Beta, a taxa de
capitalização poderia ser"definida e
refletida no multiplicador.

b) taxa de crescimentos de lucros
No i~em 2.1.3 deste capítulo,

foi demonstrado que a projeção dos lu
croa e respectivas taxa_~ de crescimen
to não devem ser orientadas pela sim-
ples extrapolação de dados hist6ri-
COs. Devem ser, pr~meiramente, anali
sados os lucros normalizados atuais e
passados para servirem de base de com
paração dos níveis futuros dos lucros
projetados, cujas taxas de crescimen-
to seriam definidas em função das ex
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pectativas com relação ~
ção da empresa, pond~radasfrente ~s
expectativas da indJstria e da econo
mia como um todo.

A combinação dessas vâriáveis permi
tem aproj eçã o dos índices P/Ls e a canse

'quente determinação do valor intrínseco da
-a ça o ,

No Brasil, a projeção dessas variá-
veis é um tanto dificultada devido à .falta
de informações sobre o futuro. Por exemplo,
à falta de estudos regulares por institui
ções oficiais sobre a economia cono um to-
do, digamos as tend~ncias de crescimento do
FIill e seus cOP.lponentesbésicos, assim CQI:l'o
análises setoriai~ e outros estudos simila-
res, dificultam as projeções, mesmo que o a
nalista conheça profundamente as peropecti-
v'as e a administração das empresas a que
pert~ncem as ações analisadas.

Também não temos como nos Estados U-
nidos, uma classificação de empresas22
classes de risco associadas a'P/Ls

..,.

por '.
• No Iot,

:'
i.....,.."
•

(22) Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Revis
ta: In-vesti.mentosR.J., v oLv, I (setembro 1.971) :p.2l
Nos Estados Unidos estudos~obre a relação preço-lu-
cro, permitiu dividir as empresas ~m classes de ris
co, facilitando a análise para determinação da t.3xã
de capitalização.PL superior a 15 classificadas indústrias onde

se verificam intenso pro~resso tecno16gico - Ex.!
Química, Eletrônica, etc.PL em torno de 15 - indJstrias tradicionais normal
mente estáveis _ Ex.: Ali:nent3ção, Fumo, etc. -
PL em torno 'de 10- indJs~rias mais sensíveis 80
ciclo econômico - Ex.: Aço, Autom6veis, Bancos,etc
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Brasil, a BVRJ tentou fazer estudos seme-
L~antes, mas constatou· a existência de enor
mes d{spersões nos preços-lucros das ações
brasileiras. Ainda que no mercado·americano
ocorra o mesmo fenômeno, é possível agrupar
as empresas por classes onde para cada elas
se existe uma menor dispersão.

Também os índices de mercado aqui e-
xistentes podem ser considerados tendencio-
sos, 'em função da forma pela qual os mesm os
são construidos com base na liquidez das a-
ç5es negociadas 23. Isto vem dificultar po~
síveis determinaç5es de Betas para as 8-

çoes.
Estas consideraç5es nao inplicamf po

rém, na invia~lidade do uso de multiplica-
dores dentro do mercado brasileiro.Pelo cen
trário.;mES e:cigirá grande competência dos
analistas nas projeções, requerendo constan
temente julgamentos por parte dos mesmos.
Este tipo de problema poderá ser em parte .§!.
menizado, se os analistas lançaren ~ãos das
.técnicas estatísticas disponíveis, como por
exemplo, árvores de decisões, simulações e
outras, que poderão oferecer maiores recur-
sos para os julgamentos e tomadas de deci
s5es.

(23) Os principais índices do mercado brasileiro, Bovespa
e TBV, são construídos da seguinte forma: Assume-se
um investimento inicial e~ uma determin3da ação, que
variará em função da hip6tese de que os dividendos e
o montante obtido pela venda dos direitos serão rein
vestidos nesta mesma ação. A seleção das ações que -
farão parte do índice, é feita em função do volume -
negociado dao mesmas em um certo período. Se o volu
me de uma ação Bument13r, ela será incluída no índi-
ce, enquanto que, se o volume diminuir, ela será ex
cLufda , Para atender a esse objetivo ,o índice é re



- 55

2.3 - Momento TIara se realizar um Inves~imento

A consideração feita sobre a possibilidade
de mudanças nas condições de mercado para a determi
nação dos multiplicadores, levanta a questão sobre
o quando comprar ou vender uma determinada ação~

Têm-se verificado, entretanto, que este as-
pecto tem sido tratado secundariamente, mesmo nos
mercados mais desenvolvidos. As razõeS para este
tratamento, t~m sidojustific~das pela dificuldade
de se fazer previsões sobre os pontos de reversao
do mercado. C~ralmenter os analistas estão
para o mercado de ações como um todo e nao

voltados
para o

mercado "da ação".
Cohen, Zimbarg e Zakel 24, propõem um método

consistente ·com a abordagem Pundamen taLí.s ta , para .:

tratar esse assunto - através dà·relacionamento dos
ciclos de negócios com ciclos econômicos poje- se
prever futuras revers~es ~conômicas e, consequente-
mente, do mercado.

De acordo com esses autores, os ciclos de ne
g6cios podem ser delineados através de uma avalia-
ção do impacto sobre os preços das ações e taxas de
juros, propiciados pelos grandes mov-J.mentosda ati-
vidade econômica. Tem-se verificado que certos rela

i,

visto a cada tres meses, onde uma nova seleção é fei
ta. O voluwe negociado em cada ação, é t3mbém usado
como ponderação da p~rticipação da mesma no indice.

O fato de não itibluir todas as ações negocia-
das e nem considerar o tamanho das empresas, leva-
nos a acreditar que esses índices ~pre8entam-se ten
deric í.o sos par'acima, quando o mercado está e::nalta,
e para baixo, quando "o mercado est1 em baixa.

(24) J.D. Cohen, E.D. Zimbarg e A. Zakel -Irtvestments A-
na Lye í.e e ca p , 12 (p. 510 - 512).
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cionamentbsentre o mercado de capitais e os ciclos
de negócios têm ocorrido cor..~t~r:tem.e!lteno passado
e nada indica ,que, no futuro, não estaria relaciona
dos. Assim a habilidade de se projetar pontos de r~
versa o de ciclos de ne g6cios, para a Lgun s me se e fu-
turos, pode ser extreEamente útil para o investi-
dor.

Fara um analista projetar os ciclos de negó
cios e verificar seu relacionamento com o mercado
de capitais, deveria deterIllinar 8S possíveis flutua
ções econôG1icas e identificar os principais pontos
de reversao de toda atividade econômica, usando pa-'
ra isso, os diversos indicadores econômicos emane
tá:tios•.

Precedentes históricos têw Jewonstrado que,
várias estratégias de investimentos podem ser empr~'
gadas lucrativamente, se o analista conseguir desen
volver sua hab í.Lí.da de para projetar os maiores por..
tos de reversão econômica e definir os pr6ximos ci-
clos de negócios. A i~plementação das estratégias
de investimento, a partir desses ciclos, dependerá
de quio agressivo e flexível é o investidor. Sabe-
se, por exemplo, que os investidores institucionais
são mais flexíveis que os individl:lqis.

..•.
(,

Entre essas estratégias definidas a
de ciclos de negócios, pode-se citar:

se o investidor suspeita que a ~ase de prosperida
de do ciclo de neg6cios está pr6xima do fim, mas
não está muito certo disso, ele provavelmente con
tinuará compr8ndo ações, mas escolherá aquelas e!!!

partir

•...-
,..~".

presas cujos fatur3L1entos apresentam-se menos vul
nerd'veis frente a untarecessão e cujos P/Ls são a-
inda 8 tra entes.
quando o investidor torna-se convencido de que u
ma recess50 estd pare começar, ele deve parar de
assumir compromissos com os novos lançamentos.
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Investimentos a longo prazo provave Imerrt e nao eao
apropriados, uma vez que as taxas de juros, prova-
velmente crescerão.
quando os preços das açoes começam a debilitar-s8
em f'unçâo do seu relacionamento com a atividade e

Á • áconoIDlca, seria aconselh vel in5tituir rapidamen-
te um pr ogrema de vendas para as ações 'comuns. Em
particular, as ações de companhias altamente cí-
clicas e ações cujos P/Ls aumerrte r-am a nf veí.s ir
z-eaLf s t í.co s,
quando uma recess30 é not6ria, onde os preços dás
ações tenderão a cair rapidamente e as taxas de
juros tenderão a atingir o m~ximo, é mais interes
sante aplicar em debênture s a o invés de em a çoes •
quando o investidor percebe que a recessao cami-
nha para o fim, seriá aconselhável rever

...seu,
programa d:ecompras, destacando as ações das COID-

pa~~ias mais vulneráveis aos ciclos pois, prova-
velmente, foram as ma Ls desva loriza das no merca do
em baixa e provavelmente tenderão a ser valoriza-
das com a reversão do mercado.

Sem dúvida alguma, o método do ciclo de negQ
cios, assim como outro semelhante, para definir
quando comprar ou quando vender, exige grande compe
tência por parte dos analistas, que precisam cons-
tantemente fazer um julg.amento das tendências e n!
vaI do mercado, como um todo. Os pr6prios autores,

"'"

..'

citados anteriormente, reconhecem que a aplicação
desse método tem suas limit3ções e virtudes, pois é
necessário que o analista seja também um economista
ou tenha uma adequada assessoria econômica.

De qualquer fOrDa, para se fazer uma avalia-
ça o acurada do valor de uma ação sob o enfoque Fun
damentolista, , necessário considerar as tend~ncias
econôrnic8s, como já discutimos amplamente. Portan
to, um analista poderá tentar, paralelamente, defi-
nir os momentos para realizar as transações.

i., :
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Atrav~s dessas considerações Gerais, feitas sobre
.e abordegem Fundàmentalista, percebe20G que a análise de
uma açgo comum tem como ponto de partida a deterwinação -
da força lucrativa da empresa a que pertence a ação e,
que '3ta é influenciada por fatores relativoS a economia
come .im todo, a indústria a que pertence a empresa e as
pr6prias características da empresa.

Além disso, ficou claro que o objetivo da aborda-
gem Fundamentalista é definir os valores instrínsecos das
aç~esJ contra os quais os preços correntes possam ser jul
gados. A partir dessa abordagem é que foram sugeridos p~
drões de cOI!lparação',através do desenvolvimento de mode-
los de dete~inação do valor intrínseco.

Nesses modelos, diferentes fluxos de rendimentos
são considerados como responsáveiS pelo valor da açac-t~
dos eles definido~ a partir da prOjeção da força lucrati-
va da empresa. Assim, voltando ao nosso oojetivo de veri
ficar a equi,valência dos modelos, procuramos no capítul.o
seguinte analisar as controvérsias e os relacionamentos e
xistentes nesses modelos, verificando como eles foram
con st-ru ídos, quai,s seus fundamentos, quai8 h-i.p6teses fo
ram assumidas e finalmente avaliando as v-ari2'vei8conside
radas e relacionando-as entre si.

r
' .

,.

[I .y'

"
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MODELOS PARA AVALIAÇÃO ··DE AÇOES corúUNS

Sob a abordagem Fundamentalista, foram apresentados
vâ'rios modelos para a avaliação do valor de uma ação. Na di-
vulgação dos mesmos, .surgiram intimeras controversias com reLa
ção à s variáveis independent~8 que determinaram esse valor •

AnaLí.sar emoe em seguida, os m.odelos mais conheci-
dos, procurando enfatizar as semelhanças e destacar os pontos
de divergência existentes entre eles. Antes porém, é interes-
sante lembrar que os fundamentos da escola Fundamentalista d.§..
tam de aproxiin.adamente45 anos atrás, e foram iniciados por

-Graham e Dodd, Willia~ e Tinbergen. razão pela qual apresen-
tamos seus respe6tivos modelos.

.-

1- Modelo de Graham e Dodd 25

A primeirs obra apresentada por Graham e Dodd data
de 1.934. Nesta primeira edição, eles prop6em um métod{
par~ a avaliação de ações comuns e fazem inúmeras conside
rações sobre o mercado de ações comuns, propriamente
to. São levantadas uma série de dúvidas com relação
lidade do investimento em ações comuns. Esta dúvida
ceu da experiência de 1.928-1.933, consubstanciada pelo
colapso da Eolsa de New Yorkem 1.929 e pelos abusos das
empresas com relação a inadequacidade das informações fi-
nanceiras.

Anterior a esse períodO, o mercado americano apr~
sentava-se em alta possibilitando a obiienção de grandes
fortunas. A característica inerente a todo mercado em a1-

di- o,:

à va
nas- ,.

,
.'

(25) B. Graham e D.L. Dodd - Securitz AnalysiB
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ta era evidente (o otimismo especulativo aumentava junta-
mente com 08 níveis de preço, fazendo com que os comprad~
res perdessem o senso de relaçio entre ri que a açio real-
mente valia e o que se pagava por ela. Devido ao eLí.ma de
euforia e também à própria qualidade das demonstr3ções fi-nanceiras, qs investLdores nao se preocupavam com os po~
cos pensamentos te6ricos e pesquisas realizadas pelo mun-
do acad~mico. Após a quebra da Bolsa de New York, o clima
que pairava no mercado de capitais era de que o investi-

. .

mento em ações comuns era uma desilusão.
Foi nesse clima nada propício para investimentos

em ações comuns, que Grahm e Dodd apresentaram um concei-
to para a avaliação de uma ação comu~, que podemos consi
derar como a base de todo o desenvolvimento da chamsda Es
cola Fundamentalista. Eles introduziram o conceito do Va-
lor Intrínseco, através do qual a análise de títulos é o
rientada para o valor da aç80, independentemente do seu
preço de mercado.
V í

- 26 d .;:>" • -alor Intr nseco de uma açao comum - uma e~~n1çao ~
ral para o valor intrínseco foi dada como sendo aquele va
lar que ~ justificado pelos fatos - ativos, dividendos, -
expectativas futuras. O mais importante fator na determi
nação do mesmo seria a identificação da futura força lu-
crativa da empresa. O valor intrínseco seria então defini
do, primeiramente, pela estimativa dos futuros lucros de~
contados por uma apropriada taxa de capitalização. Esta,
por sua ve~, seria definida em função da avaliação de aI
guns elementos, tais como: a estabilidade esperada nos lu
cros, o crescimento esperado nos mesmos e a política de
dividendos - todos indicando a "qualidade" da companhia.

Assim, através da combinação de lucros e multipli-
cadores, o analista teria um guia.de decisão para compra
e venda (se valor intrínseco maior que o preço de merca-
do, seria aconselhável a compra; o inverso seria bom para

.'

:.-r .,

(26) B. Graham e D.L. Dodd Security Analysia: p. 16.
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a venda).
A partir de 1.936-37 é que novamente os inv€stime.!!

tos em títulos começaram a se firmar, mas mesmo assim,
com preferência para bonds e ações preferenciais. Somente
a partir das regulamentações governamentais, que poesí.bd-«

litaram maior segurança aos investidores, á que se pôde
observar uma mudança de atitude em relação às açoes co-

. !

.~
-:;;

muns.
Com esse aquecimento no mercado de ações comuns, o

des~nvolvimento de novas técnicas de avaliaçio e todas e~
S88 regulamentações levaram Graham e Dodd a revisara pri
meiro trabalho, emitindo em 1.940 e 1.951 novas edições
de sua obra 27.

Nestas eles mant~m sua poslçao com relaçio 'aova
lor intrínseco e fazem considerações ,sobre os métodos usa
dos até o momento. Entre esses citam:28•

",
'.~

8) o It cross-section appr-oa ch" - este método partia
da suposiçio de que a seletividade deveria ser au
bordinada à diversi~icaçio,isto á, as aç3as que
deveriam ser adquiridas seriam aquelas líderes do
mercado. Assim, um portf61io ideal no mercado am~
ricano, por exemplo,poderia ser construído pelas
açoes que compusessem o índice "Dow-Jones 'Indus-
trial Average".

b) o "antecipation approach" e
"short - term selectivity" - este afirmava que
a compra, tanto para especuladores como para in
vestidores, deveria ser baseada unicamente em
previsões a curto prazo. As ações cujas previ-
sões apresentavam-se boas para um per!odo de 6
a 12 meses, seriam as melhores a 'serem adquiri-
das. Assim, muitos esforços estavam voltados pa

.. -- ,-r t- ~~!
•• -:-::y,-
..

."
~ ...
L .. ":":

t'.~.

r i! ".'
,.,

•.. - '~
::.- .-- - ~ ...--.,. .-

.....•.
~.•.....••....

r.-J,-
f-•.•..,..,
c:

:~:- ;#~

(27) a dltima edição foi publicada em 1.962
(28) B. Graham e D.L. Dodd - Security Analysis: 1i.394-403

'".'-.. f
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re avaliações a curto prazo sobre o voluma, pre
ços de venda e custos. A .justificativa para a a

tenção estar concentrada na antecipação de pre-
ços de açoes com base em curtos períodos, era

devido ~ dificuldade em se fazer projeções a

longo-prazo.
"growth _ stock approachll

- esta filosofia foi
introduzida em 1.938, pelo National Investors
Corporation e consistia em orientar os investi-
mentos para ações de coopanhias em crescimen
to. Estas eram definidas como açoes cujos lu-
cros aumentavam de ciclo para ciclo. de neg6-
cios. A mudança. dos cLcLos verificava-se em fun
ção de grandes mudanças econômicas, como por e
xemplo depressões.

c) umargin-of-Safety Principlelt
- por este princí-

pí.o , um analista que estivesse convencido de que
o valor de uma ação era maior do que ele paga-
ria por ela hoje e estivesse otimista com rela
çio ao futuro da mesma, seria aconselhável ad-
quirí-Ia quando o mercado estivesse em baixa ou

-mesmo que nao estivesse· em baixa mas, descobris-8e que a açao estivesse subavaliada.
C~m relação a esses mátodos de avaliação,

Dodd fizerem as seguintes considerações, com o
de justificar o modelo que propunham:

Quanto ao "cross-section' approa ch'", embora
concordassem que as indústrias participantes do
nDow-Jones Industrial Average" fossem as ma'í cres
trias americanas, era bastante difícil um único

'dor manter exatamente eSse portf6lio. Se o investidor man
tivesse essas ações, realmente a seletividade passaria a
papel secundário, uma vez que a atenção estaria voltada
par~ a diversificação do portf61io entre aa maiores indl~~
trias. Além disso, a função de um analista perderia o seu
valor pois, através dessa abordagem estaria iwpl!cito que

Graham e'

objetivo
I-c"

eles c'
í

:índice -C
indús-

.•...
~

investi-

Vt'P'.' ,..,.4
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o preço de hoje já refletiria a performance futura da in-
dústria.

'Quanto 80 nantecipation approach-short-term sele
ctivitylt ou seletividade a curto-prazo, onde a compra de
açEes deveria ser orientada em funçio das expectativas de
volume f preçoS de venda e custos a curt o pz-a zo , Grah2m e
Dodd observam que se o preço vigente na data era função
da antecipaç~o da boa performance dos lucros, o analista,
então, já estaria pagando hoje por essa performance futu-
ra. Eles questionam assim, como o investidor poderia espe
rar lucrar, quando o preço corrente já refletia o futuro.
Al~m disso, essa medida dificilmente poderia ser conside-
rada adequada para uma decisão de investimento a
prazo, pois o valor da ação dificilmente poderia
nido por lucros de um período muito curto.

Quanto ao "growth-stock appr-oa ch" Graham e Dodd Le
vantam três aspectos problemáticos. Em primeiro lugar, a
maneira pela qual uma empresa em crescimento era defini~
da. Quantos ciclos de neg6cios seriam necessários? Obser
vando o passado, eles citam que um ciclo de neg6cio mar-
cénte, que serviria de base seriam os períodos 1.929 con
tra 1.936-37. Neste período, realmente várias empresas fa
liram, sobrevivendo apenas uma minoria - mas, uma vez co~
siderado apenas um'ciclo, quão certo poderia estar o ana-
lista com relação aos períodos futuros dessas empresas?
Em segundo lugar, eles levantam o aepecto ciclo de vida da
empresa .Poderia 'ocorrer que uma empresa ou indústri~, ii.1Í
cialmente, tivesse apresentado grande evolução nos lucros
e coincidisse com 08 ciclos de neg6cios. O que dizer so-
bre essas indústrias quando atingissem o período de matu
ração? Finalmente, eles levantam o problema da definição

longo
ser defi

t
.\

de qual seria o preço adequado, hoje, para adquirir uma
determinada ação. Como o investidor saberia se o mesmo já
não estaria alto? Embora se soubesse quase com certeza
que a empresa continuaria lucrativa no futuro, seria im-
possível, por esse mátodo, saber-se quel o preço razoável
para se pagar ho j e , visando ganhos futuros.
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Com relação ao m.étodo"margin-o:f--saf'ety",Graham e
Dodd não colocaram muitas ressalvas. Muito pelocontrá-
rio, eles o acharam bastante semelhante ao que estavam
propondo. Levantaram apenas o aspecto de que seria neces-
sário usar técnicas mais adequadas para a determinação do
valor da ação.

A partir dessas ressalvas, Graham"e Dod d propuze-
ram considerar como base para qualquer decisão de compra
ou venda J o valor de uma ação definido através dos ati-
vos, Lucros , dividendos e a administração da em:prt-~sa em

"questão. Dessa :forma, um analista faria um trabalhi? mui to
mais profissional de julgamento de ações, se o mer.~v fos
se capaz de determinar esse valor "objetivo", indep.::n:ien-
te da cotação de mercado.

Com tal abordagem, eles constroem um modelo, ~3r:d.=. "

ênfase ao "valor" da ação através da introdução do ·concei.
to de "valor intrí.nsecd'.A justificativa para o uso do ad
jetivo "intrínseco", :foi para enfatizar a distinção en"tre
o valor e o preço corrente e não para imputar a este va-
lor um conceito de permanência. Na verdade ,o valor in-
trínseco computado, provavelmente varia de um ano para ou
tro, à medida em que são modificados os vários fatores -
que o influenciam, mae, na maioria dos casos, o valor in-
trínseco varia menos rapidamente que o preço de mercado e
o investidor teria, normalmente, uma oportunidade para ti
rar algum proveito, quando :fosse identificada uma grande
discrepância entre o preço corrente e o valor intrínsec~

1.1 - Descrição matemática e variáveis componentes
do modelo

"

Foram consideradas as seguintes variáveis no
modelo: lucros futuros esperados; dividendos ~utu
ros esperados; taxa de capitalização ou mu Ltiplica~
dor dos lucros e dividendos e valor do ativo.

Para a projeção dos lucros, Graham e Dodd eu
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gerem que o analista use uma metodologia científica,
isto é, deve estimar as vendas~ as desps·sas o"peraci~
na í.e e as nã o operacionais, para um período variando
de 5 a 10 anos.· Não deverá partir simplesmente de u-
ma progressão aritID~tica ou geométrica de lucros pa~
sados. Estes servem apenas para a judar na escolha --
daa empreaas que deveria ser analisadas e nao como -
base para o futuro.

A projeção de dividendos está relacionada Gom
a política de dividendos da empresa.

Essa s dua s proj eções devem ser ajustadas a
longo prazo pela taxa de capitalização, que varia 'de
acordo com fatores relativos li empresa (lucrativi~a-
de, progresso, estabilidade, posição na indústria,
administração, etc.) e pelo grau de precisão .oom que
são feitas as projeções.

Ap6s a determinação quantitativa dessas variá
veis,estas devem ser aplicadas à f6rmula abaixo o
que resultará no valor intrínseco da ação:

VI = M (D + -.L) + A
3

•.......

onde: VI. = valor intrínseco da açao
D = dividendos
E = lucros esperados
M = taxa de capitalização ou multiplicador

·dos lucros e dividendos
A = possfveis ajustes no valor do ativo.

.-
t.•.
f,

A vantagem dessa f6rmula 6 que a mesma pode
ser manipulada de acordo com a situação existente.
Por exemplo, se a expectativa da taxa de dividendos
for aempre 2/3 do lucro, a f6rmula poderá ser rees-
crita da seguinte forma:

4 4. ,.. •••0 +t4; aC, ..i .4i4iP+ ;;;::,'
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VI = M (.2- E + 1 E) = M x E
3 3

ou, se não há pagamento de dividendos, o valor in-
trínseco será:

VI 1
M x E3

Outros ajustes poderão ser realizados para simplifi-
car a f6rmula básica, dependendo da situação analis.§!.
da.

A importância do modelo de Graham e Dodd, foi
a introdução de um tratamento mais científico no prE-
cesso de avaliação de ações, através da ênfase na ob.·
tenção de um valor adequado de mercado para a ação
comum. Esta simples formulação, um tanto limitada,
serviu de :fundamento para.a maior parte dos traba-
lhos posteriores.

2 ~ -Modelo de Williams

John Burr Williams 29, foi o primeiro autor a consi
derar que o valor de uma ação poderia ser determinado ex-
clusivamente a partir do fluxo de dividendos gerado pela
mesma •

J.B. Williams _ The Theory of Investments Value (Har-
vard University Press., Cambridge, .t.Iãss.,1.93b, 13 e-
dition)j 2~ edição emitida em 1.956 (North-Ho1land Pu
blishinj Co., Amsterdam) - todas as referencias aqui
citadas foram baseadas na 2~ edição~
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..Ele propos determinar o valor do investimento em a
ções comuns, a partir dasomat6ria dos futuros dividendos
·descontados a uma taxa de juros pura,' demandada pelo inves
tidor. Algebricamente, seria representado:

Vo = = + + ••••• +
(l+i)t-

,

onde: Vo = valor presente da açao = valor intrínseco
D = dividendos que tendem ao infinito

i = taxa de desconto = taxa de juros livre de
risco

t = per!odos '.

Williams, na apresentação de seu modelo, levanta a
hip6tese de que se os lucros não fossem distribuídos, mas
reinvestidos internamente e com sucesso, o acionista seria
beneficiado, pois teria seus dividendos futuros aumenta-
dos. Porém, não concorda em dizer que o valor da ação pod~
ria ser identificado pelo valor presente do fluxo de lu-
cros, pois considera que os lucros são somente um meio pa
ra atingir um fim e, como meio, podem Dao ser a medida ade
quada. Ele faz essa observação porque considera que o va-
lor de uma ação é derivada daquilo que se pode tirar dela,
ou seja, os dividendos e não os lucros, que podem ser tem-
poráriOS.

Expandindo sua equação básica, Williams destaca que
quaisquer direitos ou outras contribuições, devem sér eli-
minados da mesma. Reconhece que o IIstock-dividends"e o
"stock-splitll 30, não modificam'o valor da ação, apesar da

(

f

.~,

•....
~-

c.....,

(30) "stock dLvLdend e" é o pagamento adicional em açoes
(bonificação). Não há mudança no pat~imônio líquida
da empresa; há simplesmente transferencia de lucros
retidos ou reservas para o capital. 11 stock splitil~ o
aumento do número de ações através da redução do va-
lor ao par das ações existentes.
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variação do número das mesmas, pois a participação do aci~
nistapermanece a mesma • .Algebricamente, seria representa-
do:

o' Dt f (tVo = ~
t-1 (l+i) t t=l (l+i)t

onde (Í.t;:::direi tos ou outras contribuições.

Embora adaptando em seu modelo essas suposições, o
pr6prio Williams af'Lrma que o mesmo apr eeentou-sae limi ta-
do. Entre essas limitações ':iestacam-se:o efeito risco foi
ignorado, assim como o efeito da estrutura de.capital e da
negociabilidade da ação. Mesmo assim, o modelo servia . de
fundamento para outros que foram desenvolvidos poste:::ior-
mente.

3 - Modelo de Tinbergen

Tin:bergen 31, desenvolveu e testou a hip6tese d.e
que a avaliação' do valor da ação ~ semelhante ao mát00,o de
determinação do valor da debêntures. Especificamente, ele
postulou que o valor da ação varia diretamente com oS'divi
dendos e inversamente com as taxas de juros.

Neste postulado, está implícito que a relaçã~ pro-
porcional entre as variáveis s6 permanecerá se os dividen
dos mantiverem-se constantes ao longo do tempo e que os
participantes do mercado sejam investidores, ao invás de
especuladores. Entretanto, no mundo real, os dividendos va
riam com o tempo e vários participantes do mercado são es-
peculadores. Tinbergen na construção de seu modelo, leva

(31) veja G.C. Phillipatos - FinanciaI Management:. Theory
and Techniques (Holden-Day, mc; San Francisco,1.973): p. 359. .



- 69 -

em consideração essas irregularidades. Algebricamente, se
ria representado pela seguinte equaçao:

v = f(i,d,z)o

onde: V = valor presente da .açao = valor intrínseco
o

1 = taxa de juros ao longo do tempo
d = dividendos
z = taxa de variação no preço da açao.

,

Neste modelo, ele define que as variações nos c·· 'Jl

·dendos geram flutuações nos preços das ações que, por sua
vez, influenciam as expectativas dos investidores
os preços futuros.

Como no caso do Williams t o modelo de Tinbergen é.

bastante simplificado, mas possui a sua importância no
sentido de ser um dos precursores da abordagem Fudamenta-

•.
.'

lista.

4 Modelo de Value Line 32

Um dos primeiros esforços em aplicar os conceitos
discutidos até o momento, sobre·a teoria de avaliação ·de
ações comuns, foi realizado por Value Line. Este classi~i
cou as ações com base no relaci~namento entre preços cor-
rentes e preços mádios projetados. A primeira classific§!.
ção foi publicada 'em 1.937 sob o titulo "The Value Line

•..
C•..
(.

.Ra tings"-~
Estas classificações passaram depois a serem publi

cedas mensalmente, porém, já com algumas alterações. A ba
se de classificação das eções era o relacionamento dos

(32) veja J. Lorie & M. Hamilton - The stock market: p.
127-9.
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preços correntes com os .seuarespect:j.vOslucros e vaLoz-es

de livro. O "preço ce~to", ~u.o valor intrínseco da açao,
eeria estimado a partir de algum multiplicador constant:e
dos lucros acrescidos de um percentual sobre o valor de
livro.

Em 1.949, o método de classificação foi refinada.
São introduzidas .na equação anterior as vari~veis dividen
dos par ação e preço do período anterior.,Usando a técni-
ca de cor.reLa çâo mt1ltipla, o,relacionamento do preço de

'uma açâo com as quatro var-í.ave í.s independentes era estab~
lecidocom dados históricos de um período de 20 anos.

Um analista que pretendes'se prajetar a preço de u-
ma açãa para periados fu+uros , deveria primeiramente pr~
ver os lucros, o valor de livro e os dividendos por açao
para esse perí.od o, Em seguida, através da corr eLa ção miíL
tipla, estabeleceria a relacionamenta dessas variáveis
com o preço corrente.

Esse método não foi muito bem sucedida em termos

•••.-" '

de previsãa de perfarmance de limaação em particular. A

principal causa desse insucesso fai o uso de séries tempo
rais, que não discriminava as ações.

Arnold Benhard 33, faz o seguintecamentário com
,.,

reláção aa Value Line .Ratings: "Pade-se dizer que esta 8-.

çãa está .ouestava subavaliada em relação às outres num
determinada períado - mas o que se poderia dizer para as'
períodas futuros? As estimativas. de futuras pre ç oe . pode-
riam ser corretas, somente se 8S prajeções das variáveis
independentes fossem carretas, se a relacio~amento entre
elas e o preço corrente nãa variasse e se 8S carrelações
entre às variáveis dependentes e independentes fossem 'per
fei tas't•

'.-'
r

..
C-•..

(33)"veja J. Lorie e M. Hamilton - The stock morket - p.
, 128 , referente a'A. Benhard -The EV31ua t.i on of Com-

~.Stack (Simon & Shuster, New Yark, 1.sl5~:;I). .
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o mais s'rio problema desse modelo é que o relacio
namento hist6rico pode não persistir. Assim, usar um muI
tiplicador constante de lucros, baseado em p~ríodos pass~
dos t pode não ser a .rorma mais' adequada. para estimar cor-
retamente os futuros preços.

5 - Modelo de B.odenhorn 34

Abordando a capitalização do fluxo de caixa, Bo~
denhorn considera que o patrimônio líquido da firma pode
ser igualado ao valor presente de todos os fluxos futuros
de caixa relativos aos acionistas e à empresa. Este fluxo
de caixa se materializa na'forma de dividendos, recompra
ou venda de ações adicionais pelos a~ionistas.

A partir deste teorema básico e três outros conce.!..
tos correlacionados, que são:

~...

1. O investimento inicial dos acionis.tas~
2. o montante de riqueza .prevt.s to pelos ací.on í s .~a,'3

no fim do período e
3. a riqueza real dos acionistas no final do PETiodo;

13odenhorn constr6iseu modelo de avaliação de ações co-
muns. Neste, ele considerou que quando um investidor com
pra uma ação de uma determinada empresa, o valor de merc~
do de seu investimento inicial no momento da compra pode
ser representado pelo fluxo.de caixa esperado e desconta-
do a uma determinada taxa de capitalização. AIgebricamen
te, pode ser representado:

..'-•...
1. •

..
(34) veja G.C. Phillipatos

-371.
FinanciaI Management: p. 369
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V =, 'o + (l+k)2 + ••••••

onde: V = valor presente dos fluxos de caixa (ou valoro intríneeco)
CF = fluxo de caixa' líquidO esperado pelos acio-

nistas
k = taxa de desconto.

Considera, por 'outro lado, que um investidor eE a
ções espera um aumento de riqueza ao fim de seu horizoüte
de'investimento; em outras palavras, o investidor' espera
um determinado retorno nesse período. Assim, admitindo
que o investidor coloque toda. sua riqueza em ações, sua
riqueza esperada E (W), ao fim do horizonte do investi
mento, 'será equivalente à soma de dois valores:

o fluxo de caixa esperado para o período em que o inves
timento á mantido (dividendos) e,

•..•.!.'_.

..
1"-'

c
';..

.,,

o valor esperado de mercado para suas ações ao fim
períOdO (ganh'os de ca p í, tD1) •

do
"'I

. --1c.
Algebricamente seria representado:

E(w} =' CF1 + --

CF3
+ ----

(l+k}2
+ •••• =

0# CFt
~

t=l (l+k)t-l

~.s,..~,.
"•.....•.•..~
f=".".. ..$.:'

(l+k)

Supondo que o acionista ao final do período 1,
seje avaliar sua riqueza wl,.aplicar-s~-ia a seguinte
quação:

de
e-

onde: CF1.= fluxo de caixa real durante o período 1
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Pl = valor real de mercado ao final do período 1

Considerando que o fiuxo de caixa para um determi-
nado periodo é definido pela diferença entre lucros e os
investimentos desse período, pode-se já dizer que o méto-'
do de avaliação de açôes por esse fluxo é bastante simi-
lar a outro método, .cujo fluxo considerado seja o fluXO
de lucros. Assim'também é com o fluxo de dividendos, cuja
ün í ca diferença é que o fluxo de caixa descontado inclui
além dos dividendos, qualquer modificaçâo no número de a-
çoes da empresa.

Essas similaridades serao demonstradas matems';;j,ca-
mente, após a apresentação do modelo de Modigliani'6 Mil-
ler.

6 - Modelo de l,7alter

Dr. James Walter 35, desenvolveu um modelo partin-
do da premissa de que as variáveis básicas na determina
ção do valor de uma ação comum, seriam o fluxo de dividen
doa e o fluxo de lucros.

Assumindo as seguintes hip6teses:
a firma financia todos os investimentos com lucros reti'
dos;
a firma tem vida infinita;
a taxa interna de retorno e a 'taxa de capitalização são
constantes; ,
todos os lucros ,são imediatamente distribuídos como di-
videndos ou reinvestidos internamente;
o lucro inicial e dividendoa nunca mudam.

(35). J.E. \Valter_ nDividend Policies on Common Stock Pri
ces" _ Journal of Finance (march 1.956): p , 29-41; -
"Dividend Po1icy: Its Iní'luence qn the Value of the
Firra'"_ Journal of Finance (May 1..963): p. 280 -291;
J.C. Francis - Investments Analysis: p. 343-349.

,-----------"-.--
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o valor de uma ação, seria definido pela seguinte equa--Ç80:

v = d +r(e-d)!k
lt k (6.1)

onde: valor da -v = açao
k = .taxa de capitalização
r = taxa interna de retorno
e = lucro por açao
d = dividendos

.....

Através desta equação, Walter demonstra que o va-
lor de uma ação pode ser definido por dois fluxos de ren-
da:

•
•0

o valor presente de um fluxo infinito de dividendos
(d/k)
o valor presente de um fluxo infinito de retornos sobre
lucros retidos r{e-d)/k ,considerando

• e-d = lucros retidos ..
• r(e-d)= retornos dos lucros retidos aplicados -

dentro da firma, que são tr.aziãos a va
lar presente através da aplicação da ta
xa k de capitalização. Essa quantidade
pode ser tratada como sendo um ganho de
capital, que ocorre quando o lucro á r~
tido na firma. Supondo que este lucro
retido ocorra todo ano, o valor presen-
te de um número infinito de ganhos de
capital, representado por r {e-d)./k· se
rd igual a (r(e-d)/k) /k.

c, .,.
I.~
t.~•...
~.

Logo, o valor de uma ação seria o valor presente -
de todos os dividendos d/k maio o valor presente de todos
os'ganhos de capital (r{e.-d)!k)/k como está d'amonet r-a do
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na equação (6.1) e que pode ser reescrita da seguinte for
ma:

v = d+(r/k)( e-d)
k

(6.2)

Usando um exemplo numérico, apresentado por Fran
36eis , pode-se avaliar os efeitos·das vari~veis r,k,d,e,

na determinaçio do valor de uma açio.

firma em crescimento firma em declínio situaçao normal
(r > k) (r < k) (r=k)-------------- ----

.r= 15% r= 5% r= 10%
k= l~ k= 10% k= 10%
e= s 5 e= s 5 9= s 5

se d= $2 , v= $65 se d= $2 , v= $35 se d= $2 , v= $50

·v= 2+( .15/.10)3 v= 2+(.05/.10)3 v= 2+(.10/.10)3

.10 .10 .10

se d= $4 , v= $55 se d= $4 , v= $45 se d·:;:$4 , v= $50

v= 4+(.15/.10)1 v= 4+( .05/.10)1 v= 4+(.10/.10)1'
.10 .10 .•10

-lo.-

.-

.,
.•..e.
..•...

....•.,

conclusão: v aumen
ta conforme decli=
na a taxa de divi-

.dendos, quando r )'k

conclusio: v aumen
ta conforme a taxã
de dividendos,qua~
do r <. k

conclusão: v nao
é afetado pela
taxa de dividen-
dos se r=k

Para chegar às conclusões sobre'os efeitos das V8-
ridveis r,k,d,e, Walter considerou como firmas em cresci

(36) J.C.Francis - Investments Analysis - p. 345.



-
- 76 -

mento, aquelas que tem oportunidades de investimentos, cu
jos retornos são maiores que o seu custo de capital (k).

Assim, seu valor será maximizado se a firma retiver todos
os seus lucros e reinvestí-los internamente; se optar pe-
lo pagamento de dividendos, seu valor declinará.

Uma firma em declinio, seria aquela que não teria
oportunidades de investimentos. Digamos por exemplo, quan
do seu produto está obsoleto e suas vendas tendem a cair;
portanto, não seria lucrativo reinvestir. nesse produto.

Uma firma em situação normal (situação esta onde -
se encontram a maioria das empresas) seria aquela quando
as oportunidades de crescimento são limitadas. Nesse ca-
s~, a distribuição de dividendos não afetaria o valor da
empresa (ou o valor das ações).

Conforme foi descrito no modelo de Walter, perceb~.
se que além de permitir a avaliação de ações, permite tam
bém avaliar os efeitos da pOlítica de dividendos sobres
disponibilidade da empresa sob diferentes suposições 9-
cerca da lucratividade. Porém, considerando as limitaç0es
do modelo, dada as hip6teses assumidas, os resultados ~ue
forem obtidos, podem não ser totalmente válidos dentro do
mundo real.

Com.relação às hip6teses, as ~eguintes considera-
ções podem ser feitas:

a) não há financiamentos externos;
Esta premissa leva o modelo confundir po-

lítica de dividendos com política de investimen-
tos.

Co

Pela teoria moderna de cust~ de capital 37
a posição 6tima da empresa, é aquela onde o custo
médio ponderado de capital seja minimizado e,qual

(37) veja F. Weston e E.F. Brigham - Managerial Finance
(HOI~, Rinheart & Winston, 4th edition, New York;
1.972); cap~ 11 ~ p. 300-45.
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quer aumento no capital deve ser feito de moneira
a igualar o custo marginal de capital (mk ) ao seu
custo médio de capital (k ). Por outro lado, qte
oria de investimentos de ~aPital 38, afirma qU;
a taxa de retorno interno (r) tende a diminu.ir
conforme aumenta o número de investimentos.

Adaptando essas duas teorias ao modelo de
Walter, veremos que somente quando r=k ( situação
normal), é que a empresa atingiria uma·posição ó-
tima, uma vez que não há financiamentos externos.

Representando graficamente essas duas teo
rias a,ssociadas ao modelo, temos:

r>k r=k ....
o(':

-e

k=mk=ko
(

(

lucros, invest.
novos financiam. r

Assumindo que o custo de capital, ou taxa
, ,

de capitalização k ~eja constante, então o custo
marginal de cap-í baL'imk é igual ao seu custo mê--

dio de Capital ko. -C....
t.'

(38) veja Adaptação do artigo liAContr~bution to the The.Q.
ry of Capital Budgeting - The Mult-InvestInent Case"
de P.L. Cheng e J.P. Shelt~n - Journal of Finance,
18 (December 1.963) pelo depto , COFINCO-E AESP.
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A taxa de retorno r, é decrescente quanto
mais os investimentos foram aumentados, uma vez
que consideremos que os investimentos mais lucra-
tivos sejam .feitos antes d~s menos lucrativos.

Assim, pela teoria moderna, Ia seria o ~on
to de investimento 6timo, quando r=k=mk=k •. o

110 ponto de lucro EI,a firma não estaria
maximizando o seu valor. Os lucros são limitados,
mas a firma, mesmo tendo que vender novos títu~
los, deveria investir o suficiente para atingir o
ponto lo. Walter, não incluindo a possibilidade -
de financiamentos externos, mostra que o valor da
firma foi maximizado em EI' e foram distribuídos
dividendos.

Com essa abordagem, e~e est~ -expressando u

ma política passiva de dividendos 39; ou seja: a· ....,
distribuição de dividendos é função da política
de investimentos. Portanto, dependendo das opor~~
nidades de investimento, a firma distribuir~ o r~
s:!duo dos lucros. Assim, os dividendos são variá-
veis, pOdendo ser tanto 100% dos lucros, como 1'0
derão não existir. Esse tratamento de dividendos
como resíduo determinado estritamente pela.dispo-
nibilidade de investimentos aceitáveis, implica
em que os dividendos são irrelevantes; o investi-
dor é indiferente a dividendos ou ganhos de capi
tal. Se o investimento interno promete maior re-
torno que mk, o investidor-preferirá que a empr~
sa reteriha~s seus lucros. Se r = mk, ele é indi-
ferente e, Se r(mk ele prefirird dividendos.

b) r é constante.

veja J.C. Van Horne - FinanciaI Management and
EZ (Prent,ice Hall, Inc. Englewood C1iffs, 2 nd
on, 1~97l, N. Jersey): cap. 9 - p. 195 - 215.

F·

Poli-
editi
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Com esta hipótese, ViaIternovamente ignora
a teoria moderna de investimentos de capital que,
conforme já foi dito, recomenda que os investimen

, .

to~ mais lucrativoS sejam realizad6s antes dos me
nos lucrativos.

Na verdade, r pode ser constante, mas ape-
nas para'um pequeno volume de opções de investi-
mentos.

c) k é' constante.
k representa a taxa de capitalizaçeo, que

deve ser igual ao custo de capital da empresa. Es
sa taxa varia diretamente com relação ao risco, -
aumentando ou diminuihdo conforme aumenta ou dimi
nua o risco involvido. For, outro lado} o va,lor 'pr~
sente da empresa move-se inversamente a k.

Com a simplificação àe considerar k cons-
tante, Walter elimina os efeitos de risco sobre c
valor da empresa.

Apesar dessas consideraç;es, não podemos -
discutir que o modelo de \Valtermo e+ra , pelo me
nos teoricamente, que o preço da ação a longo pra
zo, reflete o valor presente do fluxo de dividen-
dos. Tambám deixa claro que o crescimento do va-
lor das ações ocorrerá nas empresas cujas taxas
de retornos eopera'êlassobre os investimentos in-
ternos adicionais, excederem as taxas de retornos
requeridas pelos acionistas.
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7 - Modelo de Gordon
.-...::

~~O-modelo de Gordon 4~, é considerado-um_doSL~s
/"" ~ -~~~e-s.Jao que se r'efere ~ avaliação de ações co-
muns. Seja por sua simplicidade 16gica, ou pela importân-
cia que atribuiu ~ política de dividendos como uma impor
tante ~roriável decis6ria, ele é muito popular e aceito pe
le maioria dos entendidos no assunto.

A proposição básica apresentada em seu modelo foi
considerar que o valor da firma ou de uma ação em partic~
lar, seria definido pelos seus futuros rendimentos, des-
contados a uma taxa, que seria definida a partir de um ni
vel de riSco assumido. Além disso, com base nas hip6tes~s
de Williams, ele afirmou que um investidor compra uma a-
ção pelos seus futuros rendimentos, levando-o a ter direi
tos aos dividendos (caixa) e lucros retidos (aumento no
valor da aç;o _ ganhos de capital). Se o investidor qui-
sesse um caixa adicional além dos dividendos, ba star-í.a

vender suas ações.
Por essas considerações, ele define em seu modelo,

que o valor da firma ou de uma ação em particular é fun-
ção do fluxo de dividendos.

Como Walter, Gordon assumiu vc:!riaship6teses, 'gL~;!

no mundo real apresentaram-se irrealísticas, mas que n..o
diminuiram a validade de seu modelo. Estas foram:

•..-

-,-

(40) M.J. Gordon _ The Investment Financin and Valuati-
on of th~ Corporation Richard D. rwin Inc.; lli-
no í.e , I~~ edi ~ion, 1.962); 1\ Dividends,- Earnings and
Stock Prices" -Review of EconomicS and Statistics,
41 (May, 1.959): p , 99-105; IITheSavings Investment
and Va1ua tionof a CorJ2oration" - Revie"l of Economi-
es and Statistics, 44 (February (1.962): p. 37-51.
UOptima1 Investment and Finaneing Po1icy" - Journal
of Finanee, XVIII (Kay, 1.963); p , 264-272.; J.C.
Francis - Investments Ana1ysis, p. 349-355.

.t.

----------------~~~



--
- 81 -

não h~ tratamento fiscal diferente para ganhos de c8pi
tal e dividendos.
não h~ financiamento externo.
não h~ débitos a longo prazo.
a taxa de retorno interno, a taxa de capitalização e a
taxa de retenção s§o consiantes.

_ a firma tem vida inf'inita.
Algebricamente, seu modelo pode ser representado.-

pela seguinte equação:.

d·t (7.1)

(l+k)t

significando que o valor de uma açao é igual a somat6ria
dos dividendos futuros esperados, descontados a uma deter
minada taxa de capitaliza çâ o ,

Esta equação foi desenvolvida sob dois aspectos: E-
ma composição discreta do modelo e outra 'corrtrfnua ,

Utilizando os símbolos listados em seguida, ap!"~-
sentaremos esses desenvolvimentos propostos por Gordon r-

Vt = valor total da firma no período t. "

vt = valor de uma açao comum no períodO t.

Yt = lucro total da firma no períodO t.

lucro - período t.Yt"= por aÇao no

Dt = total dos dividendos pagos aos acionistas no
período t.

.,.
dt = divid.endós por ação no períodO t.
rt = taxa média de retorno interno de todos os in

vestimentos da firma no período t.

kt = taxa de"retor~o requerida pelos acionistas •
b = taxa da retenção dos lucros

para qualquer períod.o.
uma constante

I
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(l-b) = taxa de pagamento de dividendos = divideg
dos / lucros

g = br = taxa de crescimento dos lucros I{ c onstan
te)

t = indice indicador do período.

7.1. _ Composiçio discreta do modelo

Inici~lmente, consideremos o relacionamento
existente entre lucros, dividendos, lucros retidos
e taxa de crescimento da firma.

Os dividendos estio relacionados com os lucros,
uma vez que os dividendos sio definidos como uma

Z sobre os lucros: • r
•...
-::ao'

(7.2) .......•.•
-'t.....•

(7.2a) { ;

o total dos lucros (Y)
pode ser definido como
lucros retidos bY, que

ou o lucro por ação (y)
os retornos oriundos dos
foram reinvestidos dentTo

,.-.!:.~

da firma a uma taxa de retorno r. Logo, a taxa
de crescimento g~ será igual à taxa de retenção
dos lucros, multiplicada. pela taxa .de retorno, ~
ma vez que se assumiu que não há capitais.exter-
nos investidos: .

Yt ='(l+g)t (Yo)
} lucros totais

Yt = (l+br)t ( Yo)

Yt = (l+g)t (Yo) } lucros -por açao
Yt = (l+br)t (yo)

I~

..
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'- .Oomo a taxa de retenção ~ positive (b ) o), os
dividendos por ação crescerão' se n ovaaiaç Se e não
i'orem emitidas:

dt :::(l-b) (l+br)t (Yo) (7.4)

dt = (l-b) (l~g)t (Yo)

dt = (l-b) (Yt)

Voltando a equação geral (7.1), pode-se escrever:

....'....

Utilizando as relações estabelecidas anteriormente,
pode-se reescrever:

(l-b)y '(l+br)______ ~o________ +

(l+k) ,

2(l-b)Yo (l+br )
(l+k)2

+ ••

ou genericamente:

~ ... (l-b)Yo (l+br)t

t=l (l+k)t
(7.5)

que nada mais é do que uma progressao geométrica fi
nita. Como o preço da ação é finito, ~orna-se nece~
Bário que' 'l+br < I ou k ,.br,; logo a soma da sé-

l+k,
rie finita será:'

.
t•.
(.

(l-b)yo (l+br)
l+k

1-
(l-br)

l+k)

(l-b)yo (l+br)
=

(k-br)v =---------------------------o
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d (l+g) dloou vo = = -
k-g k-g

(7.6)

Significando que o valor intrínseco de uma ação po

de ser definido pelo dividendo esperad-o no período
t=l, dividido pela taxa de capitalização menos a ta
xa de crescimento.

7.2 - Composição contínua do modelo

Partindo daequaç;o Yt = Yo' (l+br)t, onde br
representa a tsxa de crescimento dos lucros e se
considerarmos que esse crescimento será contínuo na
razão br, pode-se escrever:

brt .e
. :

A taxa br pode tamb~m ser considerada como a taxa
de crescimento dos dividendos, uma vez que estes re
presentam uma fração constante dos lucros disponí-
veis. Assim, usando a equação (7.7), podemos defi-
nir o valor de uma ação comum, da se~inte forma:

"'1
. r ro
!

..
•1 --

v· =O

-kt de t

.como: D - D brt
t - eo.

( ) brt
= l-b Yo e ,

(onde K· > br condição )
para que vt seja fini to·

o'
ebrt -ktv = f (l-b)y" e dto o o

sU:-t (k.-br) d
t

o
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v =o (7.8)
k-br k-g

Portanto, o valor intrínseco da ação, obtido
pela composição contínua', pode ser d~finido pelos
dividendos correntes dividido pelo montante que a
taxa requerida pelos acionistas exceder a taxa de
crescimento dos dividendos.

A diferença entre a solução contínua e dis-
creta est~ entr~ basear a capitalização nos dividen
dos correntes ou nos dividendos do período segUin-
te.

,
o modelo de Gordon apresenta-se baetarrt e si-

milar ao de Walter, pois ambos chegaram às mesmas
conclusões (sem nenhuma manipulação de vari~veis),
ainda que capitalizando diferentes fluxos de rendi-

-, ,•..

mentos. VIalter considerou o fluxo de dividendos e ,.
lucros retidos e Gordon somente o fluxo de dividen-
dos, não ignorando porém os lucros retidos, pois e~
tes estão refletidos no crescimento dos dividendos.

Tomando as três situações da empresa: em '
crescimento (r> k) ,em declínio (r <. k) e normal
(r = k) e usando o exemplo numérico apresentado por
Francis 41, pode-se verificar que as conclusões de
ambos são similares.

Aplicando-se a equação (7.8), mas DubstituiE
do do por yo (l-b), ou:

, ,.

.,.. .'

--.', ~

yo (l-b)
k-g

, temos:

(41) J.C. Francis - Investments Analysis: p. 352
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firma em crescimento firma em declínio normal

r ) k r < k r=k

r= 15% r= 5% r= 10%
k= 10% k:s 10% k=. 1010
y = $5 Y = $5 Y =$5

o . o o

se b= 60% , v= $200.00 seb= 10% , v= $28.57 se'b= 60% ,
v= $50.00

5(.40)
v= -----------------(.10)-(.60)(.05)

5, (.40)
v= -----------------(.10)-(.60)(.10)(.10)-(.60)(.15)

se b= 20% , v= $57.14 se b= 20% , v= $44.44 se b= 20% , v=50.00

v= 5 (.80) 5 (.80)
v = -----------------(.10)-(.20)(.05)

5 (.80) .: .
(.10)-(.20)(.lO)(.10)-(.20)(.15) -,

conclusão: v aumenta
com a retenção dos
lucros (b) em função
do crescimento das o
portuni~ades -

conclusão: v aumenta
com o aumento do pa-
gamento"de dividen-
dos (l-b)

conclusão: v não é
afe'tado'péla polí-
tica de dividendos .:

•... "

J .,.-.
• ~>;

Portanto, Gordon também concluiu que se a ta
xa de retorno é igual ao eusto de capital, o valor
da firma não é afetado pela política de dividendos.

Como no caso de \Valter, as hip6teses de Gor-
don estão sujeitas a algumas considerações:'

a) a não existência de financiamentos externos,
fez com que houvesse uma mistura de política
de investimentos e políticas de dividendos.

b) a taxa de retorno interna (r) sendo constan-
te, levou-O a ignorar a diminuição da eficiên
cia marginal do investimento.

C'_",
t-i
[.'~(.:
..-•..-.

' ...



- 87 .:

c) a taxa apropriada de desconto' (k) sendo cons
tante, 1evou-o a nio distinção de classes 'de

,riscos.
d) a taxa de crescimento g sendo constante, mna-

trou-se um tanto irrealística, pois nenhu:na
firma pode manter alto índ,ice de crescimento,

~ indefinidamente. M'f; :,V7D)
~~e) a taxa de capitalização k devendo ser sempré~

maior que a taxa de' crescimento g, mostrou-,
se válida para o modelo, pois o valor da ação-seria infinito caso nao se considerasse esta'
hip6tese 42.

f) a suposição de que a taxa de retenção do lu-
cro á constante, consistiu, mais em uma simpli'
ficação do que em uma distorção da realidade,
pois ainda que essas taxas var~em de ano para
ano nas empresas, a mádia das empre~as em ge-
ral.permanece const?nte.

,
r'-.-

• I,

(42) David'Dur~and di.a cutiu ,este problema no seu famosO
artigo ,Growth Stocks and the Petsburg Paradox" -
Jornal of Finance, vol. 12, nQ 3 (september 1.957):
p. 348-63 _ rartindo da suposição de que o valor da
ação á igual ao valor descontado de U1Jl fluxo de lu-
cros (y) ou: .

s y(l+g} y(l+g)2 y( l+g)t=?

~
1-

v= + + + ••••• +

(l+i) (1+i)2 (1+1)3 (1+:0t

...L.. (1 +
(l+g) (1+g)2 (1+g)t-1

v= + + ••• • + )

1+1 (l+i) (1+1)2 (1+1)t-l

.-
(:" .....,.:

onde v á o valor da ação, y 4 o lucro, g 4 a taxa
de crescimento dos lucroS e i 4 a de descont9· Por
tanto, se g > i , 'o resultado da sárie itifini~ ae-
ria infinito. Inversamente, se i )'g t a série apr~

y
sentaria um resultado finito e v = •i-e

;s i·
SCi.•• çs. ;So. 4 « -....tC4Iik' -
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A versão apresentada nesse modelo ~ bastante
simplificada. Em trabalhos subsequentes 43, Gordon
testou empiricamente e analisou os efeitos de suas
hip6teses. A partir d-e.s~s estudos ele_c.~~cIU:t~
- a política de~d_~::~~S realment~é irrel:.~~e.

quando r=k, se todas as outras hip6teses-sao man-
tida s ,
ainda que r=k, mas alguma hip6tese é desconsidera
da, o valor da ação é afetado pela política de di
videndos •

.Gordon chegou a essa segunda conclusão, que!!.
do tentou aproximar-se mais da realidade. Introdu-
zindo no seu modelo a ,variação da taxa .de desconto
k, conforme o nível de risco, verificou que quanto
mais longo o período, maior o risco envolvido. 'As-
sim, os dividendos na data t, seriam descontados a
uma menor taxa do que -d.~ data t+l. Portanto

...-
kt) kt+l

A partir des~a con~ideraçio, Gordon reesdre--·
ve 'sua equação da seguinte forma;

....

Essa conclusão denominada de:"Petsburg Fara dox", indi
ca teoricamente, que uma ação cuja taxa de crescimen=
to em lucros exceder a taxa de desconto terá um valor
infinito. Nunca se ouviu por~m, falar de alguém que
tivesse pago um preço tão alto - dessa forma poce-se
refutar a crença de que g ultrapasse i . Também ~ ra-
zoável acreditor que i aumenta quando tempos mais lon
gos são conBid~rados, devido o au~ento da incerteza.-

(43)M.J. Gordon - "The Sa#vings, Investiments and Valuati
on of the Corpor-a t í.on " - Review of Economi·es end Sta=.
tistics, 44 (February, 1.962}: p , 37-51; "0ptima1 In
vestment and Financing Po1icy" - The Journal of Finan
~ (May, 1.963 h. p , 264- 272.

•.....
•....-...-•..'ç. .
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Essa nova for~a da equação, mostra perfeita-
mente que" os dividendos" mais pr6ximos terão maior
valor que os de períodos mais distantes. Esta nova
abordagem será discutida mais detalhadamente no ~-
tem 9.2.2. deste capítulO.

8 _ Modelo de Solomon

Ezra Solomon 44, "desenvolveu um modelo de avalia-
ção de ações comuns, partindo da hip6tese de que o valor
de uma ação á representado pela soma de dois valores:

ó valor presente dos lucros' constantes, provenientes
dos atuais ativoS da empresa (atá a perpetuidade) e,
o valor presente de todas as oportunidades de investi- ;

mentos realizados pela empresa.
Sua abordagem refere-se portanto, tanto a lucros" - "••••••• lI!'

. -.- .

sobre investimentos atuais como aos lucros sobre investi-
mentos futuros.Algebricamente, seu modelo seria representado por:

.-'. '

(8.1)

onde p = valor" total da empresa (ou valor intrínseco da~
ações)

~-~ -. " ...:-:
•.... ~

1-'

Vl.= valor presente dos lucros por ação, proporciona-
dos pelos ativos atuais.

V
2
= valor presente dos lucros por ação, proporciona-

dos pelos ativos futuros. -:

Assumindo "as hip6teses abaixo, Solomon desenvolveu
sua equação geral (8.1).

a) não há financiamentos externos

(44) E. Solomon _ Teoria da Administração Financeira (Z~
har Editores, Rio de Janeiro, 2~ edição, 1.973):
cap , 5 - p. 78-102.

- . 3t ..O",!
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b ) o retorno sobre os investimentos atuais e futuros
são homogênios (r)

c) a taxa de capitalização'(ke), que reflete o nível
de incerteza, é constante.

d) a taxa de retorno (r) é maior que a taxa de capi-
talização (ke), podendo-se representar mke=r, on
de m é qualquer valor po sí, tivo maior que a unida-
de.

e) a taxa de retenção (b), corresponde a qualquer
fração positiva menor que a unidade, logo (l-b)
corresponde a taxa de pagamento de dividendoc~

Considerando inicialmente que V2 é determinado ror
uma série de investimentos (bE = taxa de retenção x "1'.1_

cro), cada um dos .quais apre~entando um rendimento br~to
equivalente a b E r/ke , temos 'que todos eles reunidos,
têm um valor presente representado por:

l
r-
t

i,..':.._~~

b Er/ke
V2 = ke

b Er
-:-2"ke ,

•..-i

substituindo r por mke ,
«i:',

b Em ke bEm
.... '

=---
k e r....

r-.C•.
c":".,~_..
•... '
tí:':~.,..•..
lo .'

porém, afim de explorar as oportunidades de investimentos
que aumentam o valor de V2, a emp~esa precisa investir a-
nualmente um valor correspondente a b E, que trazidos a
valor presente corresponde a b E/ke •
Assim o valor líquido representado pelas oportunidades de
investimento deve ser expressado por:

b Em b E

ke ke
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Uma vez definidas as oportunidades de investimento
previsíveis, pode-se calcular o valor total da ,empresa, a
crescentando a V2 ' os rendimentos provendentee dos inves
timentos atuais (E/ke). Assim:

E bEm bE E bE(m-l)
p = +- = -+

ke ke ke ke ke

E(l-b) bEm
P = +-

ke ke

D bEm
P :::: -+

ke ke

(8.2 )

(8.3)

As equações (8.2) e (8.3) indicam que o valor .de
uma ação pode ser determinado tanto em têrmos de fluxos -
de lucros como dividendos.

Se considerarmos que a fração dos lucros retidos,
b , ~ igual a zero, então ambas as equações (8.2) e (8.3),
reduzem-se a simples versão de P = E/ke. O volume do ele-
mento referente ao ganho proveniente do capital, depende
do volume de capital que pode ser Lnve st í.d o nesses seto-
res lucrativos. (dado pelo valor b }, do retorno sobre es-
ses'investimentos acima da taxa normal ke (dada pelo va-
lor mke) e do prazo no qual se espera que as oportunid~
des 8e apresentarão (no modelo tidas como perpétuas). A
medida que m se aproxima da unià:ade, o retorno de investi
mento r, aproxima-sede ke , Quando m é igual a I, r será
igual a ke, e a equação (8.3) passa ter a s~guinte forma:

D bEm
P = --+ 1{9ke

E(I-b)+bE E
P = =

ke ke

...~'
r'_ .... .,
:..!

f"..

..•....-
"
•....

i_

.--',..-::-~_."-
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Observa-se assim, que nas situaçõeS de b=o ou
r=ke (pois m=l),' o modelo mostra ausência de crescimento.

'Solomon faz uma distinção entre crescimento da em-
presa, no sentido real do termo e expansão da empresa.

o crescimento fundamenta-se na existência de oportunid.§!.
das de utilização interna de capital que produza rendi-
mentos acima das taxas normais de retorno (r > ke). Es
te crescimento vai depender de oportunidades específi-
cas a limitadas, provenientes da posiç~o da empresa
quanto ª tecnologia, força de produção ou mercados. A o
portunidade de uma empresa conseguir eése' investimento
fomentador de crescimento é limitada tanto no que diz
respeito ao volume'de recursos que podem ser investidos
quanto ao que se refere ao período em que esses investi
mentos são possíveis.
a expansão parte: da supos í çâo de que a empresa reterá e
investirá regularmente, uma fração b de seus rendimen-
tos anuais a razão normal ke, expandindo assim seus re~
dimentos e dividendos liquidas com o correr do tempo.

O modelo.representado pelas equações (8.2) ou
(8.3) ~ conhecido por modelo de crescimento.

Solomon desenvolveu também o chamado modelo dinâmi
co, no qual ~ utilizado o conceito de expan.são da empresa.

FUrtindo do'modelo de Gordon P = D~ke-g, e consi-

.. ,
••_.

,.

...
L

derando que g=br=bmke, temos que
D = P(ka bmke)

P (l-bm) Dou = ke

Pc D + Pom. (8.4)
ke

•..
6.:"

As equações (8.3) e 8.4) são conceitualmente seme
.lhantes; o que as diferencia na forma de apresentação é
que no modelo de crescimento parte-se de previsões sobre
futuros rendimentos, sem expansão, propiciados pelos ati-
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vos existentes e rendimentos, propiciados pelas oportuni-
dades previsíveis de investimentos, a taxas de retorno s~
periorés às taxas requeridas pelos acionistas no mercado.
O modelo dinâmico parte dos rendimentos e dividendos cor
rentes, projetando-se uma taxa de crescimento para essas
vari~veis, a partir da supo!3ição de uma taxa de pagamento
de dividendos e uma taxa de retorno sobre o volume de re-
investi:Jlentosanuais,' relativos àquela taxa de distribui-
ção de dividendos pré-determinada.

Este modelo também apresenta, .como os outros, algu
mas limitações. Entre elas citamos: não considera finan-
ciamentos externos; as taxas de retorno": são iguais tanto
para investimentos atuais como para futuros e a taxa de'
capitalização á constante.

9 - Modigliani e Miller

Modiglian~ e Miller 45, constatando a nao existên-
cia de um consenso comum entre o~ diferentes modelos apr~
sentados até então, propuseram-se a mostrar que existia u
ma equivalência. entre eles, através do d.esenvolvimento de
um outro modelo.

Partindo da'análise do efeito da política de divi
dendos sobre o valor das ações, concluíram que estava ha-
vendo um mal entendimento com re,lação a esse efeito, devi
do à falta'de uma literatura mais consistente sobre o as-
sunto. De acordo com eles, isto fez com que os investiga
dores não fo~sem capazes de testar com suficiente preci-
são para distinguir adequadamente os vários efeitos' das
variáveis consideradas, gerando dúvidas com ,relação ao
que reel.mente deveria ser capãtalizado para a avaliação

(45) M. Miller, F.Modigliani - "Dividends Policy, Growth
and the Valuation 01' Shares" - The Journal of J3UGi-
ness _ vol. 34, nQ 4 (October 1.961): p. 411-433; J.c. Francis - Investrnents An3lysis: p. 355-363.

....
~ ..
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de ações.
Para o desenvolvimento desse modelo, Modigliani e

Miller 'assumiram as seguintes hipóteses:.
a) o mercado de capitais é perfeito; isto ~,

não há comprador ou vendedor suficientemente-grande para afetar o preço das açoes com tran-
sações individuais.
em todas as negociações o acesso ~s informações
tem o mesmo custo e, todos podem obtê-las.
não há custos de transações e comissões.
não há taxação diferencial entre dividendos e
ganhos de cápital.

b) os investidores são racionais, significando que
sempre prefirirã6 maiores ri~uezas, independente-
mente se são decorrentes de dividendos ou ganhos
de capital.

c) as empresas são classificadas por classes de ris~
co, isto é, toda8 as empre sas de uma claese te-
riam o mesmo risco - portanto, no Dercado de ca-
pí, tais sempre haveriam substi tu.tos perfeitos para
as ações.

d) há segurança para os investidores com relação aos
futuros programas de investimentos e lucros futu-
ros da companhia, podendo-se projetar os dividen-
dos e pre ç os com alguma margem de cert.eze e conse
quentemente, usar uma dnica taxa de desconto em
qualquer período, para todos os títulos de empre-
sas de uma mesma classe de risco (r=k=kt).

A existência das suposições mercado perfeito, raci
onalidade e certeza, possibilitou a construção de um teo-
rema básico que orientou todo o desenvolvimento do mode-
lo. Este teorema afirmava que o retorno de uma ação (rt)
seria igual num dado período de tempo, para todas empre-
sas classificadas em uma determinada clasoe de risco, uma
ve~ que a avoliaçio seria. governada pelo ajustamento dos

.. ,

;

- -I

-;
C.
/_ t. ,

J'" .
• .• , ..r

.~•......
•.•....,~:-:,. '
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preços das ações, por si mesmas, para um retorno unifor-
me, pois não havia dd f'e r-enc í.a ç âo de risco entre elas. Ma
tematicamente, este teorema ,seria demonstrado:

d
t
,+ vt+l - vtrt =

vt

rt dividendos + ganhos (perdas) de cani tal= preço de compra

A partir desse teorema o preço de uma açao seria -
definido por:

(9.0)

onde valor de uma - começo do período tvt = açao no

vt+1 valor de uma a ça o no começo do período t+l=
dt = dividendos - fim do período tpor açao ao

I '· .

k=r= taxa de retorno constante, obtida em qualquer
título.

· ~
·'.. ,;'

P.aradefinir o valor total da firma (V), bastaria
multiplicar o valor de uma ação pelo nQ de ações existen-
tes (nt): , ..-...._~c..-:

! :
f'
• * _"o·

Vt = nt • vt -,

Vt
D' + Vt+l nt (dt + Vt+l)= t (9.1)=

(l+k) (l+k)

Se novas ações forem emitidas e vendidas, o númoro
.de ações seria acrescido de 6. nt = nt+1 - nt. A equação

do valor da firma seria então ajustada para:
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e i 6..;,i",C", ',- d"

- 96 - '

Vt = Dt + Vt+1 - ~ nt • Vt+1
(l+k)

A expressão Vt+l - ~ nt • vt+l representa a por-
ção do valor total de mercado das ações ao fim do período
t, que foram aumentadas em relação ao início do ano t.
Assim'a quantidade ~ n~ • vt+l ~ subtraída de Vt+l, para
refletir as variações decorrentes de uma ,nova emissão. O
valor total de todas as novas emissões seria definido
por:

A equaç;o (9.2) mostra, aLém disso, que sob condi-
ções de equilíbriO, o retorno combinado dos dividendos e
ganhos de capital, durante o ano t, equivale a um retorno
k sobre o total do valor da ação no início do período t.
Esta equação poderia ser tamb~~ aplicada para o caso de
retiradas de ações do mercado. Neste caso L. nt seria um
valor negativo.

O fato de Modigliani e Miller ~onsiderarem a po~si
bilidade da emissão de novas ações, implica em que a em-
presa poder~ levantar recursos tanto para o pagamento de
dividendos como para manter um 6timo programa de investi-
mentos. DeDsa forma, a política de dividendos e investi~
mentos aparecem distintas, o que não aconteceu nos mode-
los de Walter e Gordon.

Modigliani e Miller assumem com.essa suposição,
que os investimentos da etapr esa (It) podem ser,financia-
dos ou pela retenção dos lucros (Et - Dt) ou pela emissão
de novas açõos (nt • v ). Algebricamente, pode-se repr~

t+l
sentar:

<,- I

.
~ I

;~ ,
, I~-... .

I
J

• ·1
, " ...•..,
. '''f

. "

..-
~.:..:-;:;;::~!.
~
C·<(.,:,
•.•.....' ,.~-r..'::-'
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.,

A partir dessa equação, MOdigliani e Miller con-
cluem que dada uma política de investimentos, a política
de dividendos nio afetará o preç6 corr~nte das ações e
nem o retorno dos acionistas. Pode-se comprovar matemati-
camente essa a r í rmaçâo , através da substituição da equa-
ção (9.3) dentro da equação (9.2), obtendo a equação(9.4~

Dt + Vi+l - .6n vt+l'V =t l+kt

.Dt .+ Vt+l (It E .+ Dt)
Vt

t
= l+kt

Vt
Vt+l - It + Et (9.4)= l+kt

, ... ,

Conforme o desenvolvimento utilizado para se obter
a equação (9.4), podemos dizer que esta é consistente com
as equações (9.1) e (9.2). Por outro lado, considerando -
que a equação (9.4) é apresentada sem dividendos (Dt), en
tão podemos di~er que os mesmos não afetam ~ valor da fiK
ma, desde que fitianciamentos externos sej~m usados. Se. a
firma financiar todos os seus investimentos com recursos
internos, ou quando r for diferente de k, os dividendos a
fetarão o valor da firma, considerando o uso dessas equ~'
ções.

I "-,

I" .

.a::
C'--..
~
c_I
•. ~ ••..•••. 1

;..

9.1 Reconciliação das Diferentes Proposições dos
Modelos

Segundo'Modigliani e Miller, o limaI entendi-
mento das furições da política de dividendos tem pr~
vocado discussões infrutíferas e controvertidas so-
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bre o que realmente os investidores devem capi tali-
, _' 11 46 "ri'zar, quando eles optam por açoes comuns • ~19s

dizem "infrutífera" porque afirmam que é possível
derivar de sua aqua çâo (9~4), inúmeras f6rmulas, c~
da uma com capitalização de fluxos diferentes. Di-
zem também. que, embora aparentemente diferentes, e-
las são equivalentes, se desenvolvidas dentro de de
terminadas ·condições.

Observaram que a abordagem contida nos di
vérsos modelos existentes sobre avaliação de ações
(entre eles os que discutimos anteriormente), esta-
va voltada para quatro fluxos diferentes:

o cash-flow descontado
lucros sobre ativos correntes e'sobre aS ,oportuni
dades de investimentos
lucros
dividendos.

Para demonstrar a similaridade entre esses
quatro fluxos, desenvoivem a equação (9.4), da se-
guinte forma:

.r:

-.' .~.,.

Vt = Vt+l - It + Et Et ~ r,
+

Vt+l=
l+kt l+kt l+kt

VI - lo + E E - I VI
se t=o, V o o o +. (k é constan-= =o l+k l+k l+k te)

•..
, ...

f .•

"r-,.
assim, se t~l, pode-~e .expressar VI e~ termos de V2
que por sua vez pode ser expresso em termos de v3'
e assim por diante.

( .•...

(46} M. Miller, F. Mondiglf.ani "Dividends Policy" - p.415-21; também em J.C.T. Mao - Quantitative Analysis
of IIFinancial Decisions (The Macmillian Co., Univer-
sity of British Columbia, 1.969): cap. 12.
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Se considerarmos todos os períodos (T) ,
yalor presente da firma seria definido por:

T-l Et-1t VT
·V = ~ +o (l+k)t+lt= (l+k)To

o

Quando.T 4 infinitamente longo, Vrr/(I+k)T tenderá a
zero. Pode-se então reescrever a equação anterior:

. Et-1t

(l+k)t+l'
(9.5)

•...-9.1.1 - Enfoque do Cash-Flow Descontado

Sob e~te enfoque,.eomo também demons
tramos no modelo de Bodenhorn, o valor pre-
sente de uma ação 'ou companhia seria defini
do pela somat6ria dos fluxos de caixa des-
contados. Algebricamente seria representado
por: ....

(9.6)

'"c.o

Considerando que Ct = Rt - 0t" ou seja, o

fluxo de caixa líquido 4 igual aos recebi-
mentos (Rt) menos as saídas de caixa (Ct),
Modigliani e Miller propuseram substituir
Rt - 0t por Et - It' uma vez que Et difere
de Rt e It difere de 0t somente pelo ttcus-
to d~ mercadoria vendida" e pelas despe-
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aaa de depreciação se desejamos tratar Et e
It como valores líquidós. Assim,·a equaçao
(9.6) pode se~·reescritai·

Et-1t
(l+k)t+l

que corresponde a equaçao (9.5).

9.1.2 - EnfOque das Oportunidades Futuras de Inves-
timentos:

Neste caso, o valor de uma ação se-
ria definido a partir dos lucros provenien-
tes de ativos corrent~;s, acrescidos dos lu
eros sobre as novas oportunidades de Inves ..
timentos.

Modiglianl e Miller para demonstrar
a similaridade desse fluxo com os demais,

...BUpOS, como no modelo de Solomon por n6s a
presentado, que: os novos projetos propici~ ."" .•.

riam lucros líquidos a uma taxa constante r ~~
sobre It' sendo r sempre maior que as taxas
normais de retorno de mercado. Assim, o re-
torno líquida sobre os novos projetos seria
definido por:

..~

,
r k

cujo valor presente seria:

I (r-k)
t k

(l+k)t+1
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Acrescentando os lucrds dos ativos atuais,
o valor da firma seria definido por:

= ·E ~ It (r-klr)
~+ L..--;:...----=~-

k t:o( l+k)t+l
(9.7)

Para mostrar que essa equação poder~
ser derivada da a~terior (9.5); Modigliani
e Miller a partir da definição da taxa de
retorno (r) 47, estabelecem as seguintes re
1ações com Et:

;
. ,.~...!
o('~

e através de sucessivas substituições:
~ ,,
. ;,. ,

Eo + r.lp (para t= 1,2, ••. )

p=o "--''''

(9.8 )
..•..

Substituindo a equação (9.8) na (9.5), te- ~.•.. "•..•·1
r* Ir.'"': t
•..~,.!
•....I
c:',

mos:

(47) r sempre será maior que k. Se r=k, o 22 termo da e-
quaç~o {9.7) será zero; se r < k, os investimentos -
reduzirao o preço da ação, fugindo assim dos objeti
vos do aproveitamento das oportunidades de investi-
mento para aumentar o valor da ação.

--
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TEssr§' w·y#p

t-1
o?'

(E + 2: r.lp - It>
E - I o p=o

V o o ~= + (l+k) t+1o (l+k) t=1

1

(1+k)t (l+k)
.+

t-1· .
01' ,( . r.1 -It )
'" ~ P'L::.- L- .

.t )t+1=1 p=o tl+k

ot? 1
.ot' (t-l r .IE-It_1 t l+k) }Eo ~ +~ ~.=

t=l (l+k)t t=l p=o t1+k)t+l

19.9J
Segundo Modigliani e Miller, a pri-

meira expr~ssão da equação (9.9), é simples
m~nte uma progressão geométrica resultando
em Ealk, que corresponde ao primeiro termo
da equação (9.7). A segunda expressa0 pode
ser simplificada resultando no ~egundo ter-
mo da equação (9.7):

1

1
c-'

( r
(l+k)t+l

.(l:k) t+l )
= ~ It

t=o k

d' It
(r-k)

~
k

=
t=o (l+k)t+l

!l ~~
..

, 1 .
,

'.!~.

~ r ;c._,
..
'" :_. ~
~'"c:..;

'::"1
<::1
;;·1

I
f

I
"'~l

•••. , .",•• f

.'" 'I,.r •~.•. ,
A.....::.

•• 4< '.0 I

r:-".."' ..
:
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Através dessa demonstração, Modiglia
ni e Miller comprovam que a deter.ninação do
valor da ação através do fluxo de lucros so
bre ativos atuais e novas 9Portunidades, é
equivalente aos dema 1s fluxos.

9.1.3 - Enfogue do fluxo de lucros

o valor de um título pode ser deter-
minado pelo valor presente de todos os lu-
cros futuros, descontados a uma taxa apr~
priada de capitalização. Esté fluxo de lu-
cros deve ser ajustado em função do~ proj~
tos adicionais de investimentos de capital.

Os lucros definidos nos diversos mo-
delos, foram tratados co~o renda econômica,
isto é, o montante máximo que pode ser con
sumido, sem o decréicimo dos recursos oriea
tados para as novas oportunidades. Assim,
os lucros (Et) menos os investimentos reque
ridos (It) para manter os futuro~ lu~ros,.
corresponde à definição de renda econômica
e aos pressupostos de Modigliani e Miller.
Matematicamen~e seria representado por:

que portanto, é equivalente aos demais enfo
ques •

..
9.1.4 - Enfogue do fluxo de dividendos

Os modelos que abordaram o fluxo de
dividendos, definiram o valor da ação pela

......•-

.~,.,-,:
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somat6ria de todos os dividendos desconta-
dos, não considerando porám a emissão de n~
vas ações ou a retirada de·algumas delas de
circulação. Isto. implicou em uma 'manipula-
ção das variáveis, conforme é descrito abai
xo.

Considerando D(t,l) os dividendos pa

gos no período t=l, teríamos a seguinte sé-
rie a ser descontada. D(t,I)+D(t+I,I)+
D(t+2,1)+ •••••..•+ D(~,l)· Divi~endos
bre novas ações ~p6s o período t=l não

50.

se-
riam incluídas. Dessa forma, o valor prese~
te para o período t=l seria definido pela

...•seguinte equaçao:

D(t,l)
(l+k)

1= -_.-
l+k

o valor presente no período t=2 rela
tivos aos futuros dividendos D(t,l)' seria
igual ao yalor presente no período 2 relati
vos aos dividendos D(t,2} multiplicado pela
fração 1 - ~ nl /~, que representa o índi
ce do número de ações emitidas no período

=

, I

-•...
--I

". "

:1
~. I. ,
i:!

"'';' .." ~.
.•. ...r;;

,----:;t_
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t-!
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t=l com relação ~s novas ações em t=2.
liticamente pode-se escrever:

Ana
, l

f,

(9.6)

1

I
tr
l

I

I I.
I,. ...Substituindo a equaçao

ção (9.5) temos:

l+k

como: ~v2 (1
~...

..c: t
. I-..
-I ,

D .(t+l,2)
(1~k)2 l~-.í

substituindo e:3S8S relações na equação
(9.7), voltamos à forma original:

..- .
t •."'"'"" ~
\ ..•.-1.·-I:. .

, '

VI 1 V2 -ôn1v2= (DI,l + ,

l+k } ..

Vl = Dt + Vt+l - ónt vt+1
l+k
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Conforme o.desehvolvimentode Modi-
gliani Miller, ficou demonstrado que as e-
quações.alterna tiva s de avaliação podem de
finirV310res idénticos para uma determina-
da ação.

Os diversos autores financeiros con
cordam com a proposição de Modigliani e Mil
ler, uma v-ez que assumidas as condições de
certeza~ racionalidade e um merca~Q perfei-
to, a taxa requerida de retorno (K) de uma
ação ou qualquer título, seria igual e cons
tante para qualquer empresa e os acionistas
seriam indiferentes a ganhos de capital ou

,
. .

dividendos. Alguns autores consideram, po-
r~m, que a partir do m?mento que alguma des
sas tres condições.d~ixe d~ existir, a taxa.
de retorno reque'~ida pelos acionistas deixa
de ser uma constante. Ma í.e especificamente,
o ponto de discórdia dessee autores com re-
lação à teoria de Modigliani e Miller, se-
ria a possibilidade dos investidores descon
tarem os dividendos mais distantes a uma
maior taxa que a usada para os dividendos
mais pr6ximos, e:não seriam indiferentes a
ganhos da capital e dividendos. Esta contrQ
v~rsia, conhecida como a questão da políti
ca de dividendos, será o assunto do pr6xi-
mo item.

9.2 Política de dividendos e a avaliação de ações

o conflito b~sico, com relação ~ política de
dividendos, ocorre porque alguns autores, que pode-48ríàmos chamar de "te6ricos de dividendos" ,asse

(48) veja J.C.T. Mao - Quantitative Analysis: p. 478
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guram que esta politica afete à taxa de capitaliz~
ção e, consequentemente, o preço das ações. Para e~
aes autores o preço das ações seria visto mais ade-
quadamente atrav~s da determinação do valor prese!!,
te de futuros dividendos.

Por outro lado Modigliani e Miller e alguns
outros autores, que chamaríamos de "te6ricos dos lu
cros (49), argumentam que a política de dividendo;
seria vista como um mero det~lhe e não afetaria a
taxa de capi talização. Consequentemente, eles acei-
tam qualquer equação discutida sob o enfoque de Mo
digliani e Niller, como alternativas para o cálculo
do valor da ação.

Antes de considerarmos os pontos de vistas

cia .da política de dividendos .sobre o valor das
·~t·

ções.

9.2.•1 Modigliani e Miller e a política dedividen
dos

Modigliani e Miller afirmaram que se
a empresa tem um programa de "capital expen
ditures" bem definido, o índice P/L torna-
se irrelevante na valorização daa ações.
Quiseram com isso dizer, que os.vaLoz-e e são
determinados somente pela lucratividade dos
ativos da empresa e sua política de investi
mentos, e não como esses lucros serão dis-
tribuídos. O valor da empresa seria, porta!!,
to, determinado apenas por seus lucros, não
sendo afetado pela política de dividendos.
Eles demonstraram essa situação, quandO con

(49) veja J.C.T. Nao - Quantitative Analysis: p. 478
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consideraram que a empresa financiaria seus
investimentos com recursos internos (lucros
retid6s) e pagaria os dividendos com os re-
cursos que sobrassem ap6s os investimentos.
Assim, se os dividendos fossem aumentados,
os acionistas seriam afetados através de
duas formas:

l~ poderiam beneficiar-se de aumento de
caixa recebido e

2. poderiam sofrer as consequ~ncias dos
lucros retidos não serem suficientes
para financiar os investimentos inte~
nos, levando a empresa emitir novas a
ções.

Dessa forma, os acionistas teriam sua parti
cipação reduzida.

Baseados nessas suposições, Modigli~
ni e Miller mostràram,que o valor do aumen-
to em dividendos, seria igual ~ redução do
valor da ação causada pela emissão de novas
ações. Considerando, por exe~plo, um aumen-
to nos dividendos de $ 100,00 e tendo a em
presa que vender ações adicionais para le-
vantar esses recursos, o valor das ações
n~s~e caso, seria reduzido ap6s a captação,
dos recursoS. O resultado desses dois efei-
tos sobre o acionista, á que ele não teria
nem melhrirado, nem piorado sua situação, a
p6s o aumento nos dividendos. Reescrevendo
a equação (9.4~,podemos visualizar melhor
a situação:

V
t

= Dt + Vt+1 - 6 nt
,l+kt

-
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Essa relação tamb~m ~ válida para a redução
nos dividendos, pois a redução no~ recebi-
mentos de caixa seria igua'l ao aumento do
valor das ações, propiciado pela recompra -
das ações no mercado, p~la empresa.

Sob este enfoque, Modig1iani e Mil-
ler demonstraram, de outra forma, que.tanto
, correto utilizar o fluxo' de dividendos co
mo o fluxo de lucros, para avaliar as ações
comuns. Essa equivalência foi levantad~ por
que, uma vez que se conhece 8 po1íticá de
investimentos da empresa, conhece-se seus·
lucros. Eles ainda mencionam que alguém po-.
deria pensar que se o aumezrt o dos dividen-'

'"dos provocasse a necessidade de financiamen
tos externos, os valores presentes dos dois
fluxos seriam diferentes, pois mesmo que a
lucratividade permanecesse a mesma, os divi
dendos seriam maiores. Ver as coisas scb es
se ângulo não é muit~ correto, segundo Modi
gliani a Miller, pois o fluxo de dividendos
poderia não ser tão grande para os acionis-
tas existentes, considerando que novos acio
nistás apareceriam com o financiamento ex-
terno.

Modigliani e Miller consideraram ain
da válida a hip6tese de que os dividendos
não afetam o valor da ação, mesmo sob condi
ções de incerteza. Existem, porém, autorea,
como discutiremos no pr6ximo item, que ale-
gam que a incerteza est~ ligada ao risco e
como todos os investidores são avessos ao
risco, valorizamm mais os dividendos do
que os lucros retidos. Lorie e Hamilton 50,

(5b) J. Loria a M. 'Hamilton - The stock Market: p. 121
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colocam ,bem a posiç~o de Modigliani e Mi1-
ler. De acordo com eles, um investidor pod~
ria consumir o d6lar recebido sob forma de
dividendo, mas também poderia, se vendesse
parte de suas ações. O investidor poderia !!
inda optar em reinvestir, ele pr6prio, os
d6lares pagos em dividendos, uma vez que
considerasse menos arriscado do que S9 rein
vestido internamente pela empresa. Nâo há
razão portanto, para se acreditar que os lu
eros pagos sejam mais valorizados que os lu
eros retidos.

Além disso, tem sido argumentado que
a existência de dividendos revolve a incer-
teza da mente dos investidores e, portanto
eles não são indiferentes a ganhos de capi-
tal ou dividendos. Modigliani e Miller, 51,
com sua ~eoria, não negam tais argumentaçõ~
es, dizendo que um aumento nos dividendos -
pode proporcionar expectativas a que os lu
eros da empresa, provavelmente, serão maiQ
res no futuro e, portanto, poderão p~~vocar
uma expectativa de maior preço da ação. Fi-
zeram porém a observação de que no mundo de
incerteza, como é o nosso, os dividendos
são fatores de previsão de expectativas do
desempenho da empresa. Dessa forma, é a va-
riação das expecta tivas e não da poLf t í ca -
de dividendos em si, que afeta os preços
das ações.

A conclusão de Modigliani e Miller,
~ que mesmo sob incerteza ou mercado imper-
feito, a política de dividendos não afeta o
valor das ações e, portanto, qualquer das e
quações alternativas podem ser usadas para
a avaliação de ações.

(51) M. Millere F. Rondigliani - "Dividends Policy" :p.430
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9.2•2 _ A Teoria dos efeitos dos Dividendos

Os Te6ricos de dividendos, como os
chamou Ma o, vêem a po1:!tica de dividendos
como um fator crítico na determinação dos
preços das ações. Partindo da suposição de
que sob condições de incerteza, os investi
dores tendem a descontar os dividendos
mais distantes 8 uma 'maior taxa do que a-
quela usada para os dividendos mais pr6xi-
mos, os te6ricos de dividendos asseguram
que a divisão dos lucros da companhia, en-
tre dividendos e lucrosr~tidoSt afetam os
preços das ações, mesmo que o retorno so-
bre os investimentos séja igual à taxa de
retorno requerida pelos investidores.

A 16gica destacada na,abordagem de
avaliação de ações pelo fluxo de dividen-
dos, pode ser melhor descrita através do
argumento -"bird-in-the-hand" pois OS inves
tidores têm demonstrado preferir os divi-
dendos mais pr6ximos aos mais distantes,
'devido a aversão-ao risco.

John Emmett Kirshmam apresentou uma
das primeiras e mais concisas argumenta-
ções sobre esta questão, quando disse 52:
"de duas ações com lucros idênticos,- IDas
uma pagando maiores dividendos que a outra
a p:rimeira, indubitavelmente;, apresentará
um maior preço, meramente porque os 8cio-

'(52) veja J .C.T. Mao - Quanti tative Analysis: p , 479 re-ferente a J.E. Kir8hrnam - PrincipIes of Investrnen-
ts (New Yor-k , McGraw mn , Inc., 1933): pa , 73-7.
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nistas preferem os valores presentes aos
futuros. Os acionistas· frequentemente agem
sob o princípio de que um pássaro na mao
vale mais do que dois voando e, por esta
razão, eles se dispõem a pagar um prêmio
para as ações com maior taxa de dividendos
representado através de uma menor taxa de
capâ talização".

Um ponto de vista similar a de Kir
shmam é a de Graham e Dodd, quando disse-
ram53 :
"o investidor típico preferir', certamente
obter seus dividendos hoje do que futura ....-
mente. Nenhum exemplo indica que a reten
ção dos dividendos para a distribuição de
futuros lucros, tem sido encarada com ma-
ior entusiasmo do que um~ melhora nos pr~-ços atuais das eçoes. Considerando duas
companhias com condições gerais e força l~
crativa iguais, aquela que pagar maior di-
videndo, apresent~rá sampre maiores
ç oa" •

prs-

Uma recente formulação matem'tica
foi apresentada por M. Gordon 54, um dos
mais conhecidos adeptos contemporâneos da
hip6tese dos efeitos dos dividendos sobre
os preços das ações.

Para melhor entendermos a formula-
ção de Gordon com relação ao~ dividendos,

(53) B. Graham Dodd Security Analysis: p. 327.
(54) 11.J. Gordon - The Savings, Investments and Valua-

tion of the Corporntion" - Review of Economies And
Statics, 44 (:Fcbruary, 1.962): p. 37-51; "Optimal
Investment and Pinancing POlicyll - The Journal of
Finance (May , 1.963): p, 264-272; J .C.T. Ma o - QU8n
titative An91ysis: p. 480.
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consideremos uma companhia cujos ativoS e
xistentes podem ger$r um lucro anual cons-
tante por ação. Esta· companhia nõo tomar~
financiamentos externos e distribuirá todo
o seu lucro sob forma de dividendos. Os i?·
vestidores por outro lado, capitalizarão -
esseS dividendos a uma taxaK. Uma vez
que a taxa'de pagamento de dividendos á
lOO~ sobre os lucros, obviamente, 9s divi-
dendos por ação serão iguais aos lucros
por ação e,.consequentemente, tanto as e-
quações que envolvem o fluxo de lucros co
mo dividen·dos, resultam em valores idênti-
cos de E/K por:ação, isto é:

cP

V (e) = ~ E E
o (l+k)t

=
t=l k

.::;IJ

Vo(d) = ~ E E

t=l (l+k)t k

(9.8 )

onde V (e) va.Lor da .... o ompu ta do pela= aça o
o abordagem dos lucros.

Vo(d) = Valor da a ça o computado pela
abordagem dos dividendos.

índice o = percentagem de lucros reti
dos (igual a zero).

Vamos super porém, que a companhia
não emitirá novaa ações e reinvestirá um3
fração b de cada lucro a~ual e aumentará
seus empr~stimos, de maneira a manter o
mesmo índice empréstimos /capi tal que e-
xiste no preaente. Sabe-oe, por outro la
do, que a retenção do lucro aumentará o
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preço da ação quando o retorno r sobre os
lucros retidos, for maior que a taxa requ~
rida pelos ecioni·stas, k.·

Em sua proposição, Gordon restringe
.sua análise a um caso especial onde r 6 e-
xatamente igual a k , Dados b , r e E como
definidQs, o modelo ~plica em que os di-
videndos totalizarão (l-b) E d6lares por
ação no ano 1. Nas ao invés de permanece-
rem constantes, como no caso_da taxa de
lOO% de pagamento de dividendos,. espera-se
que os dividendos cresçam a uma taxa anual
constante de bk (=br). Nesse caso, o novo
preço da ação Vb(d) será maior ou menor
que o preço anterior V (d)? Como antes 'oso ,
índices b e zero representam as frações de
lucros retidos.

Gordon, com sua abordagem, assegura,
que o aumento na retenção dos lucros, re-
sultará em um menor preço da ação, isto é,
Vb(d) < Vo(d). Esta conclusão é fundament~
da em duas suposições acerca do comporta-
mento dos investidores: geralmente eles

oL ,

- t
~'-1
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I
.i
.•. .l .r

-r ,I,. '

..
são avessos ao risco e vêem os dividendos
mais distantes com menor certeza do que os
próximos. Essas duas suposições leva Gor-
don a hipótese de que a taxa, na qual o ig
vestidor desconta ruas expectativas de divi

z.: L•....~
:-1

• I
4' !

dendos de uma dada companhia,
quanto mais distantes são as
de dividendos. Gordon c~lcula
corda com a seguinte f6rmula:

aumenta,
expectativas
Vb(d), de a

E
(9.10)+---- + •••• '.
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onde a taxa de retorno requerida pelos in
vestidoreE, Kt (t=1,2,3, ••••), ~·vista co-
mo uma função·crescente no tempo.

Considerando, novamente, a situa-
ção, em que a comF8nhia distribui dividen
dos a uma taxa menor que 100% dos lucros e
reinveste anualmente uma fração.b de cada

•luéro anual, a uma taxa de retorno k a ta
xa de desconto uniforme da equação (9.8) e
(9.9) , OE dividendos do primeiro ano, de
acordo com a abordagem de Gordon, corres-
ponderiam a (l-b) E d6lares, no segundo a~
no a (l-b)E (l+bk) d6lares e de uma form.a
geral a.(l-b)E (l+bk)t-l d6lares no ano t.
Descontando esse fluxo de dividendos às ta
xa s de kl, k

2
, ••••• , kt, podemos obter,

de acordo com Gordon, a seguinte expres-
são, para definir o preço de uma ação:.

._- I-......- .,

(l-b)E (l+bk)
z,

(l+k2)I; _ e'_ •.

(l-b)E
Vb(d) = ---+ + •••••

+
(l-b)E (l+bk)t*l

(l+kt)t
+ •••• (9.11)

•.......•.
:-1
~i
:J,.- ,
A _ ,

onde kt > kt_l- O Valor de Vb(d) calculado
desta forma pode ser determinado pelo des
conto desse meEmo fluXO de dividendos a u-
ma taxa de desconto uniforme K' , isto á:



._- 11.6

(l-b )E(l+bk)
-(l.+k))2

+ •• -- ••+

+
(l_b)E(l+bk) t-l
---------------- '+(l+kJ ) t

......

Somando o lado direito da ~quação, obtêm-
se:

(l-b)E (9.12)
k' -bk

Uma comparãção das equações (9.12) e(9.9),
mostra que a argumentação de Goràon de que
Vod > Vb(d) implica que kl) k , signi,ficag
do que a taxa de retorno requerida peLoa
investidores aumenta com a retenção dos lu
cros.

A prova de .que a taxa de retorno re
querida pelos investidores á uma função
crescente da retenção dos lucros foi de-~
:senvolvida por Ramesh Gangolli. 55. 19ualag
do os lados direitos das equações (9.11)
e,(9.12), Gengolli obteve:

(55) veja J.C.T. Mao - Quantitative Analysis referente a
R. Gengolli _ Variation in a Corporation Cost of Ca
,Eital With the Rata of Growth in its Dividends - s-
presentEldo num apendice de 11:.!.. Gordon 'rbe Ssvings,In
vastments and Valuation of a Corporation: p. 49-51.
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oP D1(I+g)t-l ~ D1(i+g)t-l
~ ~=
t=l (l~kt)t t=l (l+kJ )t

onde: Dl = (l-b)E = divi dendo s pa gos no a
no 1.

g e bk = br = taxa de crescimento
dos dividendos

Considerando que:

00 (l+g)t-l 1
~
L- =
te1 (l+k})t k)-g

temos:
1

~ +g'
W ( (l+g)t-1/( l+kt) t J

(9.14) .

que expressa k' , a taxa uniforme de des-
conto da equação (9.12), como uma função
de kl, ~ •••••••

Gengolli, derivando k) com relação
a g, dk'/dg, mostra que se kt > kt_1' a
derivada ~ positiva. Este resultado signi
fica que k, a taxa uniforme de desconto ~
sada por Modigliani e Miller, varia dire-
tamente com g, a taxa de crescimento dos
dividendos, e com b, a percentagem de lu-
cros retidos.,

Assim, de acordo com Gengolli,qual
quer aumento na percentagem doe lucros re
tidos, efetivamente está· envolvendo uma
transfer;ncia dos dividendos do presente
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para o fu·turo. E se os investidores descon
tam os divideridos mais distantes a uma ma-
ior taxa do que os dividendos mais pr6xi-
mos, qualquer aumento no índice de reten
ção tem um efeito de aumentar a taxa mé-
dia de desconto, ou equivalentemente, redu
zir os preços das ações.

9.2.3 - Comparação com a hip6tese dos lucros

Antes de considerarmos exemplos de
aplicação empírica da hipótese dos efeitOs
dos dividendos sobre o valor da ação, va-
mos contrastar as abordagens de lucros e
dividendos, analisando como os te6ricos
dos lucros calculariam Vb(e), onde ~ repr~
senta a abordagem do fluxo de lucros.

Mantendo a hip6tese de que a firma
reinveste uma fração b de cada lucro anual
a uma taxa de retorno k, segue que os lu-
croS crescerão a uma taxa bk. Para calcu-
lar o valor da ação, sob a hipótese dos lu
cros, os te6ric08 dos lucros afirmam: 08
lucros por ação no ano I ser~ ig~al a E d6
lares, no ano 2 a E(l+bk), e genericamen-

. t Ite, no anot, a E(l+bk) - • Bera gerar es
ta série de lucros, a companhia deve fazer
investimentos líquidOS de bE d6lares no a
no 1, bE(l+bk) d6lares no ano 2 e bE(1+bk)t-1

/ no ano t. Com sua aborâagem, 08 te6ri-
cos dos lucros asseguram que k , a taxa de
retorno.requerida pelos acionistas, é ind~
pendente da política de dividendos. Assim,
o novo preçO da ação Vb(e), seria obtido -

-pela equaçao:
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.{ E(l+bk) t-l_bE( l+bk)t-l
= t=l (l+k)t . .

E(l+bk) t-l
(l+k) t

bE( l+bk)t-l
(l+k)t

E bE (9.15)E
= -

k-bk k-bk k

Como ficou demonstrado, o novo pr~
ço Vb{e), cal~ulado a partir de uma situa-
ção onde a companhia reteria uma fração b
de cada lucro anual, á idêntico a V (e),deo -
monstrado na equaç;o (9.8), quando parti-
mos da suposição de que a companhia distri
buiria todo o seu lucro sob forma de divi-'
dendos.

Com esses resultados obtidos em fun
ç;o da hip6tese dos lucros, podemos verifi
car porque os adeptos desta hip6tese afir-
mam que a política de dividendos não tem
relevância sobre o preço das ações. De a-
cordo com eles, o preço da ação não será
alterado, quer a empresa opte em distri-
buir 100% dos lucros anuais como dividen-
dos ou, opte em reter uma parcela doa lu
cros para serem reinvestidos e gerar divi-
dendos futuros.

Por outro lado, os te6ricos dos di-
videndos afirmam que a política de divide~
dos afeta os preços das ações, pois de a-
cordo com 'suas suposições ficou demonstra-
do que Vb{d) < Vo(d).
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A causa principal desse conflito en
tre eeses dois grupos, segundo Mao56, po:
de ser identificada pelas diferentes supo-,

sições estabelecidas com relação ao efeito'
da polftica de dividendos sobre a taxa de
retorno requerida.

9.2.4 - Evidência empírica da teoria da relc~~ncia
d<?sdividendos

Os teóricos de dividendos têm apre-
sentado' um montante cona'í.dez-ãve L de estu
dos emp:!ricos, para demonstrar os seus pon
tos de vista, contr~rios à teoria de Modi-
gliani e Miller e outros teóricos de lu-
cros, com relação a irrelevância dos divi
dendos.

Um dos estudos foi desenvolvido por
David Durand 51, no qual os preços das a-
ções foram'correlacionados tanto com os lu
cros, como com os dividendos. Tomando por
amostragem as ações de 25 grandes bancos,
ele desenvolveu uma an~lise de regressão
baseada na seguinte e qua ça o exponencial:

Pc ABoL EiS' (D/E)Y.!J-

onde P .= preço de açao
:B = valor de livro por ação

(56) J .C.T.Mao - ,Quantitative Analysis: cap , 12-(P.483)
(51) veja J.C.T. Mao '.:;.Quantitative Analysis: p, 485 s.2-

bre o artigo de D. Durand - "'fue Cost of Capital, _
Corporation Finance, and The 'fheory of Invest-
ment: Comment" American Economic Review, 49 _
(Sept. 1.959).
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E = lucros por ação
D/E = taxa de ,pagamento de dividendos

A = constante
...u... z: erro

ct, ;:J e y = parâmetros que representam
a elàsticidade constante
dos preços em relaçio a
B, -E e D/E.

A equação exponencial foi converti-
da na forma linear através de uma' trans-
,formação logarítmica:

:"1
, '.L 'J' éonde a e o logloA e./<Ai o logl~·

Inicialmente, Durand desenvolveu u
ma regressão linear entre preço da ação e
valor de livro; depois, introduziu a variá
vel lucros correntes e finalmente, a taxa
de pagamento de dividend,os.

Através dessas regressões obteve as

seguintes relações e somas residuais dos
58quadrados •

, i
!-, ,

~..~....

~í
. I
"I

. ,- ,

(5tl) A soma residual dos quadradcs pode ser definida co-
mo a soma das variáveis dos dados reais em relação
aos previstos por uma regressão linear - é uma medi
da de quâ o bem a regressão linear ajusta o valor
real.
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Andlise de regressão das - de 25açoes
grandes bancos

equação de regressao 80ma residual
dos quadrados

10gloP= .07 + .97 10g1oB .151298

10g10P= .54 + .49 10g1oB + .54 10610E .094283

10gloP= .96 + .22 logloB + .91 logloE +

.70 log1oD/E .036081
..

FONTE: David Durand: IIThe Coat of Capital, Corporation -
Finance, and The Theory of Invest-
ment: Commentlt

• American Economic
Review, 49, Sept. 1.959 - p.649.

A partir dessas relações, Durand v~
rificou que a simples introdução da varid-
val lucros correntes (E), já reduzira a.sQ
ma residual dos quadrados. Com a introdu-
ção da variável taxa de pagamento de divi
dendos (n/E), verificou que a soma resi-
dual caíra significativamente, indicando -
que os preços das açõesestavsm altamente
relacionados com os dividendos. Rara con-
firmar esta relação, Durand aplicou um te~
te de hip6tese, cujos resultados convence-
ram-no de que realmente a política de divi
dendos exerce uma influência sobre os pr~
90S das ações.

Um outro estudo foi desenvolvido

.
•••••.,.1

1
, t

..
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Gordon 59. Seu enfoque básico foi demons-
trar que os preços das'ações poderiam ser
explicadOS satisfatoriamente atrav's da s~
guinte f6rmula de capitalização de divide~
dos:

(l-b)E·V- _ (9.16)
k-br

Assumindo as hip6teses de que a com
panhia n90 emite novas ações, ret'm b % de
cada lucro anual, mant'm seu·índice emprés
timo/ca'pital a um nível constante e lucra
uma taxa de retorno anual r sobre todos os
lucros reinvestidos, Gordon reescreve, al-
ternativamente, sua equação (9.16), da se
guinte forma:

. I

d = k-br

onde d = E(l-b) = valor presente dos divi- ..;. ."

v dendos.

Considerando que k , uma constante
e br tende a aumentar, d eventualmente se-
rá'um valor negativo. Gordon sugere então
que k aumente conforme aumente br, propon-
do a seguinte f6rmula: -

... t..

(59) M.J. Gordon - ItThe Savings, Investmenta and Valuati
. on of a Corporationll - Revie·N of Economies a·nd Ste=

tistics, 44 (February 1.962): p , 37-51.; J.C.T. Mao
_ §j.antitative Ana Lvai ee p , 487.
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onde 01 e 01
1

são constantes positivas.
o

Esta equaç;o implica que, dado o
crescimento da taxa de dividendos, br au-
mentará e o montante de dividendos pagoS
diminuir~. Gra~icamente, seria representa-
do:

Dividendos
do

e crescimento
de dividendos

Substituindo a equação (9.18) na (9.16), -
obt~m-se:

v= 1 (l-b)E(l+br) <i101
0

Para permitir as diferenciações 60
bre risco e tamanho entre as empresas que
compõe a amostragem, Gordon expande a equ~
ç;o (9.19) em:

1
<ia

01. o/. 2 o/..
(l-b)E(l+br) 1 (l+..u.) S 3 (9.20)

onãe .«, e S = índices da variabilidade dos
lucros e tamanho da corpora-
ção, respectivamente.

., .~.
-~
. i

I, -1
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Tornando logarítmica essa igualdade,
obteve a seguinte equação linear:

~210g (l+,u,) + ,L3 log S (9.21)

o termo oi4 ,~ introduzido para que o coafi
ciente dividendo não seja forçado a se i-
gualar a 1.

Aplicou esse modelo sobre uma amos
tragem composta de 48 companhias de produ-
tos alimentícios e sobre uma outra compo~
ta de 48 companhias de máquinas. Os dados
sobre dividendos, taxa de retenção, retor-
no sobre os investimentos, tamanho da fir
ma e variabilidade dos lucros, foram co1e-
tados anualmente para os períodos de 1.954
1.957, e normalizados para eliminar efei-
tos temporáriOS.

Através de uma análise de :R~gTessão
verificou que o coeficiente de dividendos
variou de .82 a .93 e com uma pequena mar-
gem de erro. Portanto constatou ser válido
assumir que o termo ot4 seja menor que 1,
significando que uma dada percentagem de
aumento nos dividendos resulta em um cres-
cimento menos que proporciona~,nos preços

.,daa açõee.
Finalmente, verificou que a correl~

ç;o mdltipla' entre os di~er80s coeficien-
tes de regressão permaneceu alta nas duas
amostragens, significando que o modelo of~
receu uma consistência satisfat6ria para
explicar 08 preços das ações neste ~eríodo
analisado.

,
I
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Embora Gordon te~~ obtido uma for
te'evidência da existência dos efeitos dos
dividendos sobre o preço das ações, ele
pr6prio enfatizou a necessidade de maiores
pesquisas para construir um modelo comhi-
p6teses mais gerais e com menores margens
de erros. Apesar de ser um forte defensor
da hip6tese de dividendos, Gordon admite
que pesquisas futuras podem forç~-lo a mo-
dificar ou mesmo rejeitar suas proposições
fundamentais.

Weston e Brigham 60, levantam algu-
mas considerações com relação ao modelo u-
sado por Gordon neste teste empírico, foc~
lizando especificamente o relacionamento -
assumido entre as vari~veis b , k e r e suas
implicações.

Com base na equação básica (9.1ó) u-

sada por Gordon
. ". '

V :::
(l-b) Eo

t-, ..
",.':;'" .#

k-br
onde indica que o preço de uma ação á i-
gual ao seu dividendo corrente dividido p~
la taxa de retorno requerida pelos acioni~
tas, menos a taxa de crescimento t V/eston e
Brlgham levantam os seguintes aspectos:

A'taxa de retorno requerida pelos a
cionistas, k, é determinada por forças do
mercado. A administração de uma firma pode
porém, provoca~ a red!lção desta taxa atra-
vés de um aperfeiçoamento nas suas rela-

...•.. '"..•
!~T

-1I
-\

(-60) F. weston·e E.F. Brigham - Managerial Fingnce -
(Hol~, Rinheart e Vliston, Tnc ,, 3:r:d edition, 1969)
_ Apendice A cap. 12: p. 403-419.
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çõee públicas, alar~ndo o mercadopsra as
ações da fi~a ou através de outras ações
administrativaS. Isto tem por implicação,
de acordo com o modelo e "ceterus peribus"
um aumento proporcional no preço das aç~.
Similarmente, uma ação administrativa que'
aumente a taxa esperada de retorno sobre o
investimento ,r, também aumentará o preço
da ação.

':Naturalmente,algum evento que mude
o n!vel de k ou r para firmas em geral,
,também alterará os preços das ações indivi
duais. Por exemplo, um aumento nas taxas
de juros poderá levar os investidores a r~
quererem um aumento em,k, e, subsequente-
mente, um declínio nos preços das ações.

Alterações na taxa de retenção b,
podem tanto aumentar como diminuir os pr~
ços das ações. Aumentando b, caem os divi-
dendos e consequentemente, os preços das
açoes. Simultaneamente, o aumento em b ser
ve para aumentar a taxa de crescimento pr~
vocando, por sua vez, o aumento n08 ,preços
das ações.

Neste último aspecto, fica eviden-
oiado que o modelo de Gordon é também um
modelo de invastimento~ Considerando dados
Eo' r e k, uma administração poderá defi-
nir uma taxa anual 6tima de investimento a
dotando um valor b, que maximize o preço
da ação. Para tanto, ba sta derivar o preço
da ação em rela~go ã taxa de retenção de
reinvestimento:

dV com Eo' k e r

positivos e
o,"b'lcib

(9.22 )

~
I'
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Considerando k e r constantes e in-
dependentes de b , o modelo nos leva a 'se
guintes alternativas:
se k = r : o preço da ação independe da va

riação em b (~ indiferente pary'
a firma o pagamento de dividen-
dos ou a retenção dos lucros).

se k < r : o preço da ação, aumenta à medi-
da que b aumenta (a firma deve
ria reter seus lucros).

.ae k > r : o preço da ação diminui à medi-
da que b aumenta (a firma não
deveria reter seus lucros).

As hipóteses que,fundamentam essas
alternativas são muito restritivas de acor
do com Weston e Erigham. Segundo eles, k
pode muito bem ser relacionado com b, e r
e ~ geralmente função do nívél de investi
mento.

l
-e I

~.

Considerando que as opcrturrí-da des -
"de investimento sãO limitadas e com lucra-

tividadediferentes, supõe-se que à medida
que o nível de investimentos aumente, esgo
tam-se asoportunidedes mais lucrativas, .2
brigando-nos a aceitar oportunidades menoS
lucrativas, embora aceitáveis. Como indica
do graficamente, a taxa m~dia dos retornos
sobre investimentos tende a declinar com
08 aumentos em b.

r (taxa m'dia de
retorno sobre novos
investimentos)

.ou $ do novo
,investimento)
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Por outro lado, o relacionamento e~
tre k e b depende da preferência·dos inves
tidores com rélação aos dividendos e ga-
nhos de capital. Três possíveis relaciona-
mentos podem ser identificados, conforme -
aão mostrados no gráfico a seguir.

k (retorno requerido
pelos acionistas)

por dividendos

de b

preferência por retenção

b (taxa de retenção)

Se 08 investidores. sentem que dividendos -
são melhores do que ganhos de capital, ou
seja, consideram.os dividendos menos arris
cados que ganhos de capital, então, k au-
mentará com b. Entretanto, se os investido
res querem evitar o diferencial do imposto
de renda entre dividendos e ganhos de capi
tal, ou preferem continuar a investir nes
ta firma, então k será uma fu~ção decres-
cente de b.

Frente a essas consideraç5es., esses
autores acham que a:forma real de relacio-
namento não pode ainda ser definitiva, em-
bora 08 estudos te6ricos e empíricos sugi
ram que k eeja função crescente de b.

Al~m disso, o modelo básico de Gor
don.pode ser estendido através da incorpo-

...........

:'!.::

J
I
I..
I. '
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ração de novos relacionamentos entre as va
riáveis r e k, mas é necessário "um maior
conhecimento sobre o forma to dessas "rela-
ções. Porém, não há ainda estudos totalmen
te confiáveis.

9.2.5 _ contra-arggmentos"dos te6ricos de lucros

Os te6ricos dos lucros v~m com ce~-
ta precaução o argumento dos efeitos dOB
dividendos sobre os preços das ações.

Sob o ponto de vista analítico," :;~8

wrias críticas que têm sido feitas, foc'a~
lizam-se principalmente nas suposições co~
portamentais necessárias ao suporte da teo
ria dos efeitos dos dividendos. Irwin Fri-
end e 1furshall Puckett 61, por exemplo, a~
sina1aram que o efeito dos dividendos pode
existir somente se alguma ou mais das "se-
guintes condições prevalescerem no mercado
de ações:

.1

-I
\

\
!

1. os investidores teriam uma forte pr~
ferência para lucros correntes ao in
vês de lucros futuros;

2. os investidores veriam os lucros de
novos investimentos sujeitos a"maior
risco do que os lucros provenientes
dos ativos existentes; ~

(61) veja J.C.T. Mao - Quantitative Analysis: p. 491, r~
ferente a I. Friend eH. ?uclcett- IIDividends and
Stock Prices" _ American Economic Review, 54 (Sept.
1.964): p. 658-659.
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3. as estimativas, feitas pelos investi
dores, sobre o retorno dos investi-
mentos, seria bem menor que a taxa
de retorno por eles requerida.

Cada uma das duas primeiras condi-
ções sugere que os investidores dariam
maior preferência aos dividendos presentes

.do que os lucros retidos. Friend e Puckett
por outro lado, citam a elasticidade e pr~
fundidade do mercado de capitais em absor-
ver novas emissões de ações, como uma evi=
,dência contradi ~6ria para essas duas supo-
eiç3es comportamentais. Com relaçio à ~~r
ceira condição, eles a consideram inconsis
tente com a perspectiva otimista do inves- '
tidor típico.

Sob o nível empírico, as críticas
têm se concentrado sobre uma possível ten
dánciosidade, contida nos resultados esta-
tísticos obtidos nos diversos estudos empí
ricos, realizados pelos te6ricos de divi-
dendos. A principal fonte dessa tendencio
eidade, de acordo com os te6ricos da lu-

'cros, seria o fator referido por Modiglia-
ni e Miller como "contet!do informacional
doa dividendos", em cujos estudos ele ten-
tou eliminar.

a conceito básico, no quel os te6ri
cos de lucros fundamentam suas críticas, á
formado através crença de que o preço de u
ma ação varia somente em função do tamanho
dos lucros e não em'funçao da distribuição
dess'es lucros como dividend'os ou lucros r~
tidos. Bara uma avaliação de ações, o as~
eto'relevante, de acordo com esses te6ri-
oos, seria 08 lucros esperados pelos inve~

I
j
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tidores. Assim, o que se precisa definir a
dequadamente em uma aváliação, é·uma medi-
da que indique a magnitude das expectati-
vas dos investidores, uma vez que elas não
podem ser medidas diretamente.

Modiglianie Miller, como já .disse-
mos no item 9.2.1, citam que existe uma.
forte tendência entre os investidores de
verem os dividendos correntes como indica-
dores de lucros futuros. Usualmente, eles
têm associado que um aumento nas taxas de
dividendos é um indicador de um aumento
provável nos lucros da empresa. Porém, Mo~
digliani e Miller consideram que este com
portamento s6 é aceitável num ambiente .em
que as empresas procuram estabilizar a po-
lítica de dividendos, através do estabele-
cimento de al~m Fercentual sobre os lu-
cros normais. Além disso, destacam que se
de~inirmos o preço da ação a partir dos di
videndos correntes, obteremos uma relação
positiva entre dividendos e preços das a-
Ções, mesmo que a política de dividendos
seja irrelevante.

Modigliani e Miller também dão su-
porte li hip6tese da irrelevância de divi-
dendos, através de um estudo empírico. TI
sando uma amostragem composta de compa-
nhias de utilidades elétricas., estabelecem

,.0. "I

r
I
I
I

·1

umá regressão do valor da firma através
das seguintes variáveis: lucros, tamanho,
taxa de crescimento e política de dividen-
dos. Quando oe lucros reais foram usados

-.como a variável lucros, os coeficientes
dos dividendos resultantes foram positivos
para os três anos analisados (1.954-56-57).

~ O"' ," ..-' - •• ----._.._.__--- ••. - ••.•~,-~_._--.-..".,..



133 -

Por~mt quando foram usados os lucros comp~
tados 62, o coeficiente dos dividendos foi
negativo. Esta variação nos sinais, segun-
do Mod.igliani e Miller, é uma indicação de
que o coeficente de dividendos obtido por
Durand e alguns outros, mostraram-se ten-
denciosos em função do conteúdo informaci~
naL dos pagamentos de dividendos;' Também -
argumentam que se a varifÍvel lucros é medi
da acuradamente, o efeito dos divfdendos -
desaparece e concluem que, pela menos para
a indústria de utilidades el~tricas, nes-
'ses três'anos, a visão tradicional de que
o valor de mercado das ações tende a Bumen
tar em-proporção aos lucros distribuídos -
como dividendos, é completamente insusten
tável.

9.2.6 - Uma tomada de posição

o que se pode concluir dessa discu~
são entre te6ricos de lucros e dividendos,
é que a teoria, de avaliação de ações encon
tra-se dividida entre duas correntes, ca-

~ .

(62) veja J.C.T. Mao - Quantitative Analysis, p. 492 -
li lucros computados foram definidos por Modigliani

e Miller da seguinte forma: primeiramente foi eE!.
tabelecida uma regressão do valor da firma pela
variável instrumental Z'is, definida pelo tama-
nho da firma, taxa de crescimento} índice de em-
préstimos, índice aé' ações preferenciais e divi
dendos corr~ntes. O coeficiente de regressão -
gtis juntamente com Zlis, definiu a variável
~f giZi, conhecida como lucro computado".
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racterizadas pelas controvérsias sobre e e
xistência ou não do efeito dos dividendos

,

.Ó: ,;. ,...

sobre o preço das açoes.
Essas controvérsias em torno do pr.2,

blema e a incapacidade ds teoria em ofere-
cer uma resposta comprovada, dificultam a
recomendação de uma norma de aç~o. Se re-
corrermos ;porém aos estudos empíricos, v e-.
rificaremos que os mesmos não dizem exat8~
mente a mesma coisa. Embora levando em con
ta as críticas que questionam a metodolOt:1::
aplicada e a medição das variáveis usada.-·
por ambas as partes, tendemos a acredã tar
mais na relevância dos dividendos do que·-
na irrelevância dos mesmos. Isto porque, ~
quer consideremos ou não que os resultados
empíricos obtidos pelos te6ricos de divi-
dendos mostrem-se tendenciosos como dizem
Modigliani e Miller, não podemos deixar de
levar em conta que os mesmos refletiram a
realidade - os pagamentos de dividendos
quer considerados com conteúdo informacio-·
nal ou não, afetaram os preços das
Já a teoria dos te6ricos dos lucros

ações.
pôde

ser comprovada apenas quando dados comput~'
dos foram usados, não mostrando, portanto,
a realidade como ela é.

10 Modelo de Whitbeck e Kisor

Um dos mais recentes trabalhos sobre a avaliação
de uma ação em particular foi desenvolvido por Wnitbeck

",9 Kiaor, através do artigo entitulado: A New Tool in I~
v9stment Dec i sí on -Making' 63. Neat~ é introduzido for
.formalmente, pela primeira ·vez, a aplicação de an~lise

(63) ver ~g. seguinte
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de regressão para se determinar o valor de uma ação.
A classificação de UDlaação seria definida atra

v~s de um índice P/L teóric'o, determinado a partir da
projeção do crescimento m~dio anual dos lucros por ação
de uma medida de risco e da ~axa eepe.rada de , pagamento
de dividendos.

A1gebrica~ente, seria representado:

P/L te6rico = P/L atual + taxa de crescimento
+ taxa de dividendos
padrão dos lucros.

I

desvio

As variáveis independentes seriam definidas a
partir de julgamentos sobre dados hist6ricos, uma ava-
l.iação das condições correntes e expectativas futuras~
O risco seria definido pelo desvio padrão das tendên-
cias do lucro e as taxas de dividendos em função das ex
pectativas futuras.

A proposição básica contida no modelo é que em
uma data determinada, a relação entre o P/L teórico e

.aa variáveis independentes serí.a a mesma para todas as
ações comuns, embora essa relação pudesse variar de pe-
ríodo para períodO. Para a apiicação do modelo, um in
vestidor deveria comparar o preço obtido com o preço de
mercado, definindo se a ação estaria sub ou superapreç~
da e, consequentemente, tomando as decisões de compra
ou venda.

Na divulgação do modelo surgiram amplas discuS-
sões com relação ,à inclusão da taxa de div'idendos, uma
vez que Modigliani e Miller já tinham demonstrado que a

(63) v.s. Whitbeck e M. Kisor - nA New Tool in Invest-
ment Decision Ma k'í.ng" - FinanciaI Analysts Journal
19 (May - June, 1.963): p. 55-62; J. Lorie & Hamil
ton The Stock 11arket: p. 129-131.
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mesma não ~ relevante na avaliaçã'o de ações. Persisti-
ram a~nda no am~iente financeiro, as controv'rsias en
tre os teóricos dos lucros e dos divide'ndos. Porém, ~
los resultados satisfat6rios do teste empírico realiza-
do porWhitbeck e Kisor, não se pode negar a praticid!!,.
de do modelo.

Este teste empírico consistiu em uma análise tri
mestra1 sobre 135 ações participantes do Indice Stan-
dard ~ Poor's 500, no período de 1.960-61. Assumiram na
teste que se a variaç~o da preço te6rico com relação ao
preço atual fosse de 15% ou mais, negativa ou positiva,
a ação estaria sub ou super-avaliada e foi o que aconte
oeu para esse período.

11 - Modelo de Ahlers.

Ahlers 64, desenvolveu um modelo que á essencial-
mente uma expansão e refinamento do modelo de V/hitbeck
e Kí.aor ,

Sua equação á bastante similar a de Whitbeck e
K1sor, apenas com as seguintes diferenças:

a equação é mais multiplicativa do que aditiva.
as variáveis independentes são um ·pouco reformuladas:

a) a taxa de crescimento refere-se 8~ crescimento
p~ojetado de lucros normalizados. Ahl~rs nao
quis com isso dizer, que \'Ihitbeck e Kisor não
consideraram o crescimento de lucros normaliza-
dos, mas que essas estimativas devem ser basea
das em pelo menos 15 anos de dados históricos e
ajustados conforme o julgamento do analista em
relação a efeitos de sazonalidade e expectati-
vas f'u tur-a s ,

......

I·

(64) veja J.'Lorie & M. Hamilton - The Stock Mar-
ket: p. 131-133.
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b) foi usado no modelo mais rendimento de.dividen-
dos do que propriamente taxas de dividendos.
Ahlers se justifica, dizendo que taxas de divi
dendos não ~ a .medí.da mais adequada quando se
considera· o retorno para o investidor.

c) e medida risco seria mais um coeficiente de va-
riação do que o desvio padrão associado às esti
meti vas de lucros.

o modelo foi testado em 1.964, com uma amostra-
gem de 24 ações, selecionadas randomicamente de um port
f61io de um grande banco. As variáveis componentes da';·
equação foram projetadas com ·base em dados hist6ricos - ,~':,

.do primeiro triIp.estre.de 1 e 958 em diante. O cri tério de
avaliação de performance foi baseado mais em retorno to
tal do que propriamente o preço, usando como base de
comparação o indice· "Standard & Poor 'a'", As ações iden-
tificadas como sub-avaliadas seriam aquelas que se mos
trassem 15% abaixo do índice e superavaliadas aquelas
que se mostrassem 15% acima do índice.

Pelos resultados, o modelo mostrou-se bastante -
promissor. Um dos aspectos mais interessantes do mesmo
é que possibilita ao analista obter um :feedback e. con-
trole sobre as infprmações, permitindo, assim, o aper-
feiçoamento das projeções.

,"...... ,-

CuúCWSÃO

Através da discus·úã.Q.dos modelos mais conhecidos
na teoria de avaliação de ações,verificamos que há uma
concordância entre os autores cóm relação ao aspecto
conceitual da abordagem fundamentalista, no que se re:f~

.re à determinação do valor intrínseco da ação' analisa-
da, contra o qual o preço corrente possa ser compar'ado •
Verificam,os também que os modelos deram grande importâ!!.
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01a ao nível de lucro por açio, crescimento esperado
nesseS lucros, riscos e dividendos.

Restou, por ém, o problema da equivalência entre
os fluxos de rendimentos para a determinação do valor -
intrínseco, devido a controvérsia existente sobre a
questão da relevância ou não dos dividendos sobre o pr~
ço da ação. A insuficiência te6rica impede-nos de acei-
tar com garantia uma ou-outra posição. Porém, como já
dissemos no item 9.2.6. desde capítulo, em função das ~
vidências retratadas nos testes empíriCOS realizados, -
somos levados a aceitar mais a relevância dos dividen
dos, do que a irrelevância dos mesmos sobre os preços
daseções. A 'partir dessa pOSição, podemos dizer que os

.fluxos de rendimentos s6 serão equivalentes, desde que
as variáveis constantes dos modelos sejam devidamente -
definidas, no que se refere ao imracto das mesmas sobre
os preços das ações. Somente a partir de um tratamento
cuidadoso e julgamentos precisos, podem permitir a um ~
nalista usar indiferentemente um ou outro método.

Em termos de mercado brasileiro, devido às mudan
çes repentinas nos preços das ações e a atmosfera de es
peculação que envolve a Bolsa de Valores, a distinção -
de intensidade dos efeitos dos v~rios fatores que, afe
tem o mercado ~ muito dificultada. A complexidade na i~
teraçio desses fatores e a forma do surgimento dos seus
efeitos, torna extremamente difícil uma análise
do grau da. relevância ou não da política de dividendos
sobre os pre ç oe das ações. Porém,têm-se observado, na
prática, que mui tasempre sas tendem a pager dividendos
durante as suas fases de crescimento e quando fazem uma
chamada de capital. Mesmo que tais ações não signifi-
quem a relevância dos dividendos, ind'icam que mui tas e~
presas comportam-se como se os dividendos fossem rele-
,vantes, pois a taxa de dividendos adotada é maior do
que a estabelecida somente pelas oportunidades de inv~s
timento. A partir disso, a nossa posição com relação a o
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mercado brasileiro é que, dependendo do tipo de empre-
sa, os dividendos poderiam ser relevantes, enquanto que
para outrss irrelevantes. Por' este raciocínio estamos
supondo que o grau de relevância pode variar no tempo,
de acordo com as características da empresa e da si tua-
ção conjuntural dominante. Portanto, para o .uso da aná-
lise Fundameni;alista no mercado brasileiro, maior cuid~
do deverá ser dedicado -ã determinação das variéveis co!!,
aideradas relevantes, na determinação do valor .intríns~

co da ação.
I,.: :

,

r
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UMA EXPANSÃO A TEORIA DE AVALIAÇÃO DE AÇOES:

A MODERNA TEORIA DE PORTFOLIOS

Como dissemos no capítulo lI, dentro do mercado
ções a rentabilidade futura de investimento é incerta
um determinado período, pois não se sabe o preço pelo
ação poderá ser vendida e nem os dividendos que serão

de ~
para

qual e
distrí

buídos. Dependendo do grau dessa incerte za , ma ior ou menor .-:~
será a segurança em obter retornos esperados ou, em· ou+rac. .

palavras, maior ou menor será ,orisco de se fazer determin~
do investimento. Como os investidores costumam ser avessos
ao risco, exigirão, usualmente, um prêmiO de risco, em ter--mos de rentabilidade, para adquirir uma determinada açao •

.No capítulo anterior discutimos amplamente aobr-e os flu
xqs de rendimentos, que deveriam ser considerados na determi
nação do retorno esperado para uma ação. Embora alguns aspe~
tos não tenham sido esclarecidos teoricamente,é importante
~risar que todos os autores quando desenvolveram seus mode-
los, consideraram o risco, associando-o à incer.teza dos f'utu
ros rendimentos.

Já há várias décadas atrás, economistas e te6ricos do
campo de Finanças classificaram e reclassificaram os riscos
suportados pelos acionistas, os quais, propositadamente se-
riam responsáveis pelá "prêmio de risco", mas não estabelece
ram nenhuma relação entre a magnitude do prêmiO e qualquer
medida de risco.

Era nessa situação que se encontrava a teoria de ava-
liação de títulos de renda variável, quando Dr , Harry Marko
wite publicou, em 1.952, seu clássico artigo IIPortf61io Se-
lection" 65, através do. qual abriu as fronteiras para o de-
aenvolviment'oda moderna Teoria de Portf61ios, que permitiu
·s definiçã,o de uma medida quanti tativa para o risco de uma

( 65) ver pag. seguinte

r •••••
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ação em particular, assim como elementos chaves para a compo
sição de portf6lios•

1 - Markowi tz e a Teoria de Portf6lios

A grande contribuição de Markowitz surgiu de um
desejo em explicar o'comportamento dos investidores que,
sendo avessos ao risco, não aplicavam todos os seus re-
cursos naqueles 'títulos que apresentavam maior retorno,
mas sim, em carteiras diversificadas.

Partindo da hip6tese de que os investidores - 'sao.
avessos ao risco, Markowi tz.damonatrrou , pelos conceitos,
de Diversificação e Dominância, a razão desse comporta-
mento, observado no~ investidores racionais. O conceito
de Dominância foi por ele explicado da seguinte forma:
dados dois investimentos com retornos esperados idênti-
cos, o investidor escolherá a alternativa que apresentar
o menor risco, ou então, investimentos ,que possuem o me~
mo risco, mas um deles apresentandO um maior retorno, lo
gicamente o investidor preferirá este de maior retorno.
Observando a figura abaixo,pode-se observar facilmente,
que o investimento D domina os'investimentos B e C e que

. ...•

retorno
e.aperado

A

risco

(65) H. Markowitz _ "Portfolio Selection" - Journal of
Finance, XII (ma rch , 1.952): p , 71-91, ou .a vers80
subsequente Portf61ioSelectiont Efficient Diversi-
fication of Investments (John ','/iley&: ~ons, NBw
York, 1.~59).' I
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o investimento F domina as alternativas A e B.Em conse
quência, o investidor avessa ao risco, não consideraria
08 investimentos A, B e C, mas estaria concentrado nas
alternativas F e D •.~ claro que o investimento E doraí.na
o investimento B, mas nao a A ou Cou D ou F. Assim, nã:o
sendo dominado por nenhum outro título, esea alternativa
também seria considerada juntamente com os investimentos
D e F, para eventuais aquisiçoes.

Dessa forma, aplicando o conceito de dominância
num universo de alternativas de investimento, seria teo-
ricamente possível identificar um conjunto de investimen
tos que dominaria todos os demais. A esse conjunto Mar-
kowitz deu o nome de Fronteira Eficiente, que pode ser
representada graficamente, como segue:

retorno
esperado

Eficiente

..."

risco

A drea hachuriada representa todos 08 possíveis
portf61ios que podem ser obtidos pela combinação dos tí-
tulos. Os port:f61ios sobre a curva ABC podem ser conside
rados eficientes porque oferecem o máximo retorno para ~
ma dada classe de risco. O portf61io D, embora esteja na
fronteira daá possíveis combinações, não é eficiente,
pois os portf61ios da curva }~C oferecem o mesmo retorno
com menor risco.

...~ -- ""~---- ~..•
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1.1 _ Determinação da "Fronteira Eficiente"

As duas características relevantes na campo
i -

aiÇao de um portf6lio, de acordo com IV1arkowitz,são
a taxa de retorno esperada e o risco envolvido no
mesmo. Os portf6lios eficientes seriam. definidos !!
travás do uso do conceito de dominância, atr'3vés
do qual seriam identificadas as melhores combina-
ções obtidas entre riscos e retornos dos títulos ~
xistentes no mercado, ou em outras palavras, se-
riam identificado"s aqueles portf6lios onde os re-
tornos seriam m.8ximizados dentro de uma dada clas
8e de risco.

A taxa de retorno esperada para um portf6-
1io, poderia ser definida, simplesmente, através
da·média p0I?-deradados retornqs dos títulos que o
compõe e cuja pondera çâo seria dada pela fração do
valor total, investido em cada título, simbolica-.
mente, representado por: .

onde R = retorno do. portf6liop
Xi = fração do mont::Intetotal investida em um

título i.

Ri = retorno esperado para um título i.

número de i títulos ...• portf.2,
n = que compoem o

lio.

Um problema com relação a determinação da
taxa de retorno esperada para o portf6lio, advém
da incert~za sobre os retornos futuros dos títulos
em particular. Estes podem, porém, serem deterIilin.ê,.
dos a partir .da aplicação de algumas técnicas esta
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tísticas. Primeiramente, estabelece-se probabilid!!
des de ocorrência a _todos 03 possíveis retornos

" "desse título. Em seguida, o retorno esperado pode
ser calculado atrav~s da somat6ria dos produtos
dos v~rios retornos por sua a respectivas probabili
dades, simbolicamente representado por:

n
Ri = -~ pt·rt

t=l

onde Ri = taxa de retorno esperada para o título i
Pt = probabilidade associada a -uma determina-

da taxa de retorno rt
rt = retorno relativo a uma probabilidade.
"t4n = número de possíve-is taxas de retornos.

Bara a estimativa" do risco do portf61io, -
nao ~ suficiente apenas o conhecimento dos riscos
dos títulos individuais. O risco do portf6lio de-
pender~ dos riscos atribuídos a cada um dos
los e da interrelaçio existente entre eles.

O risco, segundo Warkowitz, poderia ser de-
terminado pela quantificação da volatilidade dos
retornos esperados, de:finida pela variância (ú

2
).

Esta "medida de disperSa0, entretanto, nao seria d~
finida, Simplesmente, pela m~dia ponderada das V8

riâncias de cada título. Seria necessário incluir

títu

o relacionamento" existente entre as taxas de retor
no de cada título. Simbolicamente seria definida -
pela seguinte equação!

G:
1

=
n n 66.L L x. xj covijp i=l 1=1 a

( 66) ver pag. seguinte
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onde:
2

~p = variância do portf61io
« Xi = proporção do valor investido no título

i.

Xj = proporção do valor investido no título
j.

..• .covij = covar~anc~a entre as taxas de retor-
no dos títulos i e j.

1, j~n = número de títulos i e j.
Por esta equaç;oJ o risco do portf61io se-

ria definido considerando-se os riscos de todos os
t~tulos, tratados individualmente e ponderados pe-
los montantes investidos nos mesmoS e pela correl~
ção existente entre eles, definida pela covariân-
cd a ,

A covariância, como o pr6prio nome indica,
~ uma medida que representa o quanto dois títulos
cavariam ou movem-se juntamente. Matematicamente
ela pode ser definida pelo coeficiente de correla-
ção existente entre as variáveis e multiplicado pe

los seuS respectivos desvios padrão, ou seja:

covij = ;Oij \Íi ~

onde: ,/-'ij =: coeficiente de correlação entre i e j

Ui",j = desvio padrão de i e j •

(66) veja J. Larie & M. Hamilton - The Stock Market:
179: ~ variância para 2 títulos pode ser dada
equaçaO:

p.
pela
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define o grau em que duas variáveis movem-se junt~
mente, pode ser calculado matematicamente, :pela
raiz quadrada de 1 menos a variância de uma vari!l-
vel, dado o seu relacionamento com outra, dividido
pela sua variânci8 total, ou seja:

o coeficiente de correlaç;o 67, medida que
l

i
I
!

f
L

onde
variância total do título j, definida -
pela variabilidade de aeu e possíveis re
tornos ao redor de seu retorno m~dio es
perado. E calct;lladamatematicamente pe- ..

-la equaçao

sendo: probabilidade de A • dos retor-
Pt =

ocorrenc~a

nos do título j

rt = .provdveis retornos do títulO j

E = retorno m~dio esperado para
r

•••. ,t·

.2 AG j,i = variancia da taxa de retorno j, de-
pois de ser definidO o seu relacion~

(67) o coeficiente de correlação ao quadradO á igual aocoeficiente de determinação que mede a percentagem
da variação ·tota1 de i, explicado por seu relacion~
menta com j.

-~---.---- ~.•...•.. .-
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mento com a taxa de retorno de i. Esse
relacionamento seria obtido pela deter
minação de um coeficiente de regressão
que indicaria o grsu em·que uma mudan-
ça no retorno i provocaria uma mudança
no retorno j. Este relacionamento se-
ria descrito por uma reta, cuja incli-
nação seria o coeficiente de regressão.

A determinação do coeficiente de correlação
permitirá identificar as seguintes situações:

se /-'= o, então os desvios em torno da linha de
regressão a"i

j
, são iguais aos desvios em torno

da mádia. Em outras palavras, significa que os
retornos do título i não são úteis para explicar
ou predizer a variação da taxa de retorno do tí-
tulo j.

se 1)J/-' >0, a covariância é positiv~, signif1-- (J
~ -kiÂ. 0'•.i..><-.l!./'v",--,,- C\.A...~ <..c..""

cando que as variáveis movem-se em~~reç~o--con/~...,.
t-rá--P-ia..

se -1 ~~<o, a covariância é negativa, signifi
eando que as variáveis movem-se em direção con-
trária.

De acordo com Markowitz, a utilização des
ses conceitos permitiria fazer todas as combina-
ções possíveis entre riscoS, retornos e covariân
eias.num grupo de títulos, de forma a obter todos
os portf6lios eficientes - seria então possível i-
dentificar a Fronteira Eficiente" que representa o
nível ótimo de diversificação para portf61ios•

Geralmente, o formato da Fronteira Eficien-
te é côncavo em decorrência da melhor diversifica
ção do portf61io gerar de uma combinação de títu-
los com covariâncias não perfeitamente correlélci~
nadas. Isto porque, títulos com covariâricia negati
va permitirão que a variabilidade da taxa de retoI
no do portfólio seja menor que a variab~lidade das
taxas de retorno dos títulos considerados indivi-
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dualmente. Obviamente, para um grupo de títulos
perfeitamente correlacionados, a Fronteira Eficien
te seria uma reta', a partir. desses' concei tos.

1.2 A .funçãoutilida de ou curva s de indi.ferença

Uma vez que as preferências dos investido-
res diferem emterinos de risco, M.arkowitz
utilizar o conceito da funçio utilidade ou

...propos
curvas

de indiferença para mostrar a maneira pela qual um
investidor escolheria um portf6lio 6timo, .frente!
queles que foram apresentados na Fronteira Eficien
te. o princípio que guia o comportamento'do in-
vestidor racional, á a maximização de sua utilida
de esperada e esta será maximizada quandO uma com
binaçio de retornos esperados (ou riqueza) e ris-
cos ~ preferida a todas as outras.

A função utilidade consiste na relação est~
belecida entre riqueza e utilidade, graficamente -
representada por:

utilidade

" riqueza

Significando que a utilidade tende a aumentar a u
ma téixadecrescente quanto maior a riqueza, ou se-
ja, cada unidade adicional de riqueza oferece me
nor incremento em utilidade, do que a unidade an-
terior.

AoEssa curva concava., pode ser ma tema ticamen-
te d.eBcrita por:

1

....



l,

- 149 -

onde: U = utilidade de um portf6lio
Rp = taxa de retorno do portf6lio
a,b e c = constantes, sendo b e c positiv6s,

cujos valores dependerão das pref~
rências.do investidor.

Consiàerando que os investidores racionais
gostariam de aumentar a riqueza esperada, assim co
mo evitar risco e incerteza, é possível imaginar
diferentes combinações de ganhos e riscos espera-
dos. Um investidor vai então associar que para ter
um maior retorno terá de assumir u~ maior risco.
Esta combinação corresponde a conhecida curva de
indiferença, graficamente representada por:

retorno Vd.\Jmento ~

'-- r 15co

Cada ·investidor não tem apenas uma curva de indife
rença, mas uma família. A curva U) apresenta maior
utilidade que U2 e Ul-

Tendo definido essas curvas, o investidor -
estará prepara do para ~elecionar um portf61io 6ti-
mo, que seria identificado pelo ponto de tangência
entre a Fronteira Eficien~e e alguma curva de indi
ferença, no gráfico o ponto P.
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retorno
do portf6
lia -

,
Fronteira
Eí'iciente

risco

Markowitz foi então capaz de demonstrar paI:,
que os investidores racionais preferiam d~versifi-
car seus recursos entre vários títulos, ao invés
de aplicá-los em um único título, que apresentasse·
um maior retorno do que os demais. Ele mostrou tam
bém, que a Fronteira Eficiente poderia ser determi.
nad~, pelo menos teoricamente, através de um siste
ma de programação quadrática, solucionada em comp~
tador, cujos inputs seriam os retornos esperndos,
os desvios - padrão dos retornos e os coeficiente::
de correlação de cada título em relnção a todos os
outros títulos incluídos na análi~e.

1.3 _ Princifais críticas levantadas sobre a teoria
de Markowi tz ..

Várias críticas foram feitas sobre a aborda
Mar-gem de Markowi tz. A principal delas é que

kovdtz, considerendo que uma 'carteira selecionada
por qualquer investidor deveria cair em algum pon
to da Fronteira Eficiente, não possibilitou fazer
qualquer observação, no tocante à relação entre
risco e retorno, para um único título. Em outras
palavras ,esta abordagem não permite partir para o
processo de determinação do valor intrínseco de um

_"_ .,,-....-_ - ••. _. __ .~ _. __ • -o ~ •••. _.- -~- -~--"~ ~ -
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.título em par-t í.cu Lar ,
Uma outra crítica refere~se ao grande núme

ro de cdlculos exigidos, pois a cada mudança de pe
r:!odo seria necessário redefinir o universo de tí-
tulos, que deveriam ser avaliados de maneira a pr~'
servar o nível de risco desejado. O próprio !f.ar-
kowi tz demonet.rou que para uma análise de 100 títu
108, seriam requeridos 100 taxas de retorno, 100
var í e ç de e e quase 5.000' correlações. Além ·c!isso,o

'grande número de cálculos pode tornar-se anti-eco-
nômico, em relação aos custos envolvidos.

Tamb~m foi levantado o problema com relação
a sofisticação matemática, cuja solução, pratica-
mente, s6 pode ser resolvida em computador. Para

- os administradores práticos, essa abordagem pode -'
ser considerada muito teórica e j;nsondável~

Apesar dessas li~itaç~es, a contribuição de
MarkoVlitz para a Teoria Moderna de Portfólios e
'também para a Teoria Fundamentalista de avaliação
de títulos é indiscutível. A apresentação dessa
técní.ca estrí.mu Lou o aperfeiç oamento da diversificE!
ção de portf6lios e da relação entre risco e retor
no para um único título, a partir de novos estudos
que surgiram posteriormente.

2 - A Teoria do Mercado de Capitais

Uma expansão à análise de l'i~arkowitz, foi a consta
tação de Tobin 68, em verificar a possibilidade de in-
cluir nos portf6lios eficientes, tanto.ativos com riscos

(é8) veja W. Sharpe - "Capital Asset Frices: A Theory of
Market Equilibrium under Conditions of Riskll

- Jour
nal of Finance, XIX (Sept4 1.964): p. 425-442•
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como livres de risco, podendo os mesmos serem ad
quiridos tanto com recursos emÍ)restados como somen
te com recursos pr6prios.

Sharpe, utilizando os pontos levantados por
Tobin e desenvolvendo-os, apresentou a chamada teo
ria do "Oapâ tia L Aas et Pr í.c í.ng" 69. A construção
dessa teoria foi baseada nas seguintes hip6teses:

a) todos os investidores são avessos ao ris-
co, uma vez que preferem um menor risco ao
mesmo nível de retorno, ou um maior retor-
no para um mesmo nível de risco;

b) as expectativas e os horizontes são idênti
cos para todos os investidores;

c) os investidores podem emprestar ou tomar'-
emprestado recursos ilimitados, a uma taxa
livre de risco;

d) os investidores, sendo racionais, desejam
otimizar, seu portf6lio, através da diversi
ficação eficiente; e

e) nao há custos de transação ou impostos.
Dada a introdução'de ativos sem risco, qual

quer carteira poderia ser obtida pela combinação -
de ativos com risco ou pela combinação de ativos
com risco e livres de risco. Esta suposição, asso-
ciada à possibilidade de qualquer investidor tomar
ou emprestar qualquer montante a uma mesma taxa de
juros, permitiu o aparecimento de um,povo conjunto

(69) W.F. Sharpe - "Capital Assit Prices"; Vi.F. Sha r-pe -,
"Mutual Fund Performance", The'Journal of Business,
XXXIV (Jan. 1966): p. 119 - 138; O.A. Va ai cek e J.
A. McQuov',n- "The Efficient Market Mod eL" - Finan-
ciaI Analyats Journal (sept. oct.1972): p. 71=84.
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de oportunidades de investimentos, que dominou a
Fronteira Eficiente de Markowitz. Graficamente, se
ria representada:

','

t·
"

..
R

P

I

r
~-----------------------~p í~';':'::',':'

~:f;;~;:~.~

Sendo: Rp = taxa de retorno do portf61io
Rf = taxa livre de rl~co (retorno sobre tí-

tulos governamentais)
(p = riscado portf61io
M = ponto que representa a combinação dos

retornos esperados e os riscos para o
mercado como um todo - envolve o uni-
verso dos investimentos arriscados,
disponíveis para a compra.

.:.:....' ~~.
I," .

, I

Este conjunto de oportunidades de investi-
mentos é representado por uma reta, que liga Rf a
qualquer ponto da fronteira, porque supõe-se que
a variância do retorno para o ativo sem risco, se-
ja zero.

A escolha de um portf61io, dentro dessa no
va fronteira, iria depender da curva de utilidade
de cada investidor. Quendoo investidor alocasse -
perte de seus recursos para ativos sem risco e par
te permanecesse em ações comuns, seu retorno espe_
rado seria definido pela média dos retornos esper.§!.
dos (de ativos com risco e sem riSCO), ponderados
proporcionalmente à alocação dos recursos. O riscO
do portf61io seria proporcional ao risco das açoes
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comuns ( Úi)' pois a variância dos ativos livres
de risco é· zero, como já foi dito anteriormente .•
Algebricamente, representaríamos:·

I'

(2.1)

2(l-x) ~i
(2.2 )

I·,
j

Colocando num gráficO essas condições, teríamos:

.
~.,

Se um investidor optasse pelo portf61io A, mante-
ria um montante negativo do ativo livre de risca,
isto é, tomaria emprestado recursos a uma taxa li
vre de risco. A equaçeo (2.1) neste caso, seria
mostrada da seguinteforDa:

(2.3 )

que significa que o excesSO do I;'etornoesperada
com relação a Rf é proporcional 80 excesso do r~
torno esperado sobre a8 ações comuns do portf61io

menos Rf·

0'_ o' _ _ -o ,_. ----- ~__ -~.r-~ -, .., ~ ..... ~,... --,--'...-----~i:
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Dessa forma, tanto o retorno como o risco
são funções lineares da proporçao x, investidas à

taxa livre de risco.
Um investidor que pretendesse um menor ri~

co, poderia alocar seus recursos entre o ativo sem
.risco e o portf6lio M, que envolve o universo dos
investimentos arriscados disponíveis. Um outro que
desejasse um maior risca, mas com um maior retor-
no, emprestaria recursos a uma taxa liv7e de risco
e os investiria totalmente em portf61ios arrisca-
dos.

Com esta .abordagem ficou demonstrado que a
seleção do nível de risco, pode ser separada do
problema da combinação 6tima de títulos arriscados.
Este resultéldo, também conhecido por "Teorema de
Separa.ção de Tobin", permi te que um investidor to-
me decisões apenas sobre o nível de risco que pre
tenda assumir, não se preocupando em selecionar a
ções particulares, nem estando voltado para a com-
binação das mesmaS dentro do portf6lio.

A partir desse teorema, Sharpe verificou
que o ponto M representava o retorno esperado e o
risco do mercado como um todo e, cada investidor,
dependendo de suas preferências, poderia optar em
construir portf6lios somente com títulos que comp~
nham !lI ou J apenas com parte dele.

Corio'a determinação do ponto M (também cha-
mado ,iportf61io de mercado") seria bastante difí
cil, pois envolveria o cálculo de risco e retorno
para um universo de títulos,_ Sharpe sugeriu um
"substituto" que mostrasse a performance do merca-
do como um todo. Ele sugeriu a u1:iilizaçãode al-
gum índice de mercado" j~ calculado e divulgado.
Com essa Simplificação, a covariância entre títu-
Loe foi abandonada, passando a utilizar apena s a
correlação de cada título co~ o mercado.

I



Dessa forma" a'fronteira definida, por ~ e
o portf61io de mercado, comumente chamada por li-
nha de mercado d,ecapitais {CML),seria agora in-
teiramente linear e o retorno de qualquer
lia poderia ser definido por:
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Rp

"
I
'I>

I
,

onde: R = retorno do portf'6lio
p

Rf = retorno sobre ativoS livre de risca

~ = retorno do mercado como um todo

'fp = medida de riscO do portf61io

ITm = medida 'de risco do mercado como um todo

Significando que para um portf61io da,~~, a taxa
de retorno em excesso à taxa livre de riscO, é pro
porcional ao risca daquele portf61io.

O :fator .R",-Rf / Iím expressa quanti ta ti vaIile",

te o prêmiO de compensação ao risca de mercado; i~
to á, o prêmio que alguém espera receber por asSU-
mir determinado risca de mercado.

Restava-porém, definir uma medida adequada
de risco para um único ativo (ou portf61ios inefi-
cientes) e como o retorno desse ativo se relaciona
com este risco.

Pela Teoria do Me,rcado de Capitais, Sharpe
assumiu que o portf61io de mercado, é ,o ponto que
tangencia a CIIlL,det'erminando que a covariância do
retorno de cada título, neste portf61io t seja pro-
porcional ao retorno esperada naquele título. Pôd~
se, então, definir o retorno esperado para um títu
lo, pela seguinte equação:
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(2.5)

onde: Ri = retorno de um título individual

;Ou = correlação entre o título e o merca-
do

~i = risco do título

Rf = retorno dos ativos livre de risco

Rm-Rf
..• . de risco do mercado= prem~o

fm
Pela equação de Sharpe, nota-se que o prê-

mio de risco envolve apenas o risco de mercado,
também conhecido por risco sistemáti~o aquele~e

- 7f>atinge todas as açoeS • Esse posicionamento á
justificado pela própria construç~o do modelo, que
partiu da suposição de que todos os portf6lios so-
bre a linha CML são perfeitamente diversificados;
logo, risco sistemático = risco total.

(70) J.C. Francis - Investments Analysis - p. 256-7.

"Há dois tipos de riscos: sistemáticos e não siste-
máticos. O sistemático, é a porção do risco total
que é afetado por fatores como: taxas de juros do
mercado, poder aquisitivo, risco de merc~do e que ~
tingem todos os títulos negociados. Os nao sistemá-
ticos são ~nicos para a firma ou indústria e são d~
correntes de "fatores administrativos, " financeiros
da firma e riscos da própria indústria. O risco não
sistemático pode ser ~liminBdo pela diversificação
do portf61io, fazendo com que risco total seja i-
gual risco sistemáticolt•
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Sharpe propõe substituir o fator ,

que mede a covariância de um título com o portf6-
110 do mercado, por ~ (beta). A medida~identifice. ,-
ria a sensibilidade de ucitítulo frente ao mercado.

Dessa forina, a equação (2.5) pôde ser rees-
cri ta da seguin te forma : "

..
Ri = Ri' + !3 (~-~i')"

(2.6).

Significando que a taxa de retorno de um título em
particular depende basicamente do J.9 desse título.

Se na determinação do /3 for constatado que:

- /3 = 1 o título, ou portf6lio variam na "mesma

- /J ) 1

-proporçao que o mercado.
o título ou portf61io são agressivoS,
isto é, são mais Voláteis que o merca-
do.

- -//] < 1 o título ou portf61io sao defensivos,
isto é, - vol~teissa o menos que o merca
do.

-(3 <o o título ou portf6lio variam inversa-
mente ao mercado.

A partir da taxa de retorno de um título
(Ri)' Sharpe definiu "a linha de mercado de títulos
(SML), representada graficamente da a eguí.n t e for-
ma:

SML
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Significando que quanto maior 0;3 , maior o risco
~nvolvido e, consequentemente, maior o retorno re-
querido. No ponto Rf' o ;J ~ zero~ pois correspo~
de a titulos livres de risco~ A vantagem da SML,
é que através dela, qualquer título pode ser ava-
liado, enquanto que pela CML somente os portf6lios
eficientes podem ser avaliados.

.;,":

a) a taxa de retorno de portf6lios eficientes
é funçio linear de seu risco ( f ).

b) a taxa de retorno para ativos individuais
é determinada pela sua contribuição para a
qualidade do risco do portf6lio, medido ~
10;3 •

A grande contribuição de Sharpe, com o de
senvolvimento desse modelo, foi conseguir derivar,
de um modelo geral, um modelo para a avaliação de
uma ação particular (uma das principais críticas -

-'levanta da sobre a .teoria de Markowi tz que na o o con
conseguiu) .'

Também permitiu chegar a duas conclusões
fundamentais:

2.1 _ Limitações da teoria dl3mercado de capitais

Conforme foi citado, o modelo de Sharpe foi
construído sob determinadas hip6teses. Apesar da
grande aceitação do mesmo no mundo dos investimen-
tos, é evidente que muitas dessas hipóteses estão
longe de serem realistas.

A hip6tese' de aversão ao risco mostra-se .r~
,

I.
!

zoávél, pois a tendência dos investidores é procu-
rar manter portf6lios diversificados, ao invés de
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manter u~ único título.
A hil)6tese das expectativas e horizontes i.. . -

denticos a todos os investidores, mostra-se uo tan. -
to nebulosa, pois muitas especulações que são fei-
tas atualmente, decorrem da existência de diferen
tés expectativas. Entretanto, se abandonarmos essa
hip6tese, :hão ee poderá afirmar que todos os inve~
tidores estão na m-esma CML - o portf61io eficiente
para um poderia nâo ser para outro.

A hip6tese d~.taxa de juros livre 4e risco
sendo igual tanto para tomadores, como para inves-
tidores, é irrealística, pOls o risco envolvido no
empréstimo para investimentos em títulos governa-
mentais é menor do que para ações comuns. Aiém dis
so, a taxa de juros varia em função do crédito do
investidor e do montante emprestado.

A hipótese de que os investidores tentarão
otimizar seu portf6lio e atrav~s da diversificação
eficiente é válida; porém, nem sempre eles podem
ser perfeitamente eficientes 71. A linha de merca-
do de capitais descrevendo o relacionamento entre
risco e retorno para portf6lioseficientes, impli-
ca em que todos eles estão perfeitamente correla-

(71) S.M. Vital _ "Fundos de Investimentos medida de
seu desempenho" _ Revista Brasileira de Economia
(Rio. de Janeiro - JUIlS"et 1.973): p , 51
"No Brasil os fundos não podem atingir uma diversi-
ficação eficiente, devido algumas limitações legais
tais como: a) devem aplicar pelo menos 80% do valor
em ações ou debêntures conversíveiS; b) até 20~ em
títulos de renda fixa e caixa; c) as aplicaç5es em
titulaS de UIDaúnica empresa não podem exceder 10%
e o fundo deve ser constituído de pelo menos 20 em-
presas; d) os investimentos não podem exceder 20%
do capital votante ou do capital total da empresa;
e) são proibidos investimentos em títulos de emissão
ou coobrig2ções da administrador~; f) os fundos não
poderõo investir em ações das quais a administrado-
ra .tenha mais de 10% do capi tal aocj.a Lv "
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'cionados com o mercado e a variabilidade de seus
retornos é· determinada por fatores que afetem to-
dos os títulos neg.ociados no mercado, ou seja, con
sidera o risco total igual ao risco sistem~tico.

Embora o 4 seja suficiente para indicar
volatilidade dos portf6iios .eficientes, pode

a-nao
o ser para indicar a volatilidade dos port:f6lios i
neficientes. A volatilidade total dos portf6lios i
neficientes ou de"um dnico ativo, poderá ser maior
que a indicada por' /3 , devido a existência de ris
cos não sistemáticos. Neste caso, a medida adequa-.
da para o risco total seria:

.~ = risco sistemático (!3 ) + risco nao z..

sistemático (d ) + êrro ( ~ ). Assim, a equação/~
(2.6) de Sharpe, deve ser ajustada para:

R. = Rf + d. +;3 (R -li.",) + t~ m ~

Apesar dessas limitações, não se pode negar
a grande contribuição do modelo ao mundo dos inves
timentos. Como diz M.,?ried.man 72

.11 •••• the rele-
vant question to ask about the "assumptions" of a
t:heory is not whether they are descriIltively "rea-
listic", for they never are, but whether they are
sufficiently good aproximations for the purpose in
hand ••••• " O pr6prio Sharp 73, observou que sua
teoria apresentou-se bastante limitada, dadas as
hip6teses assumidas, mas aceitáveis pelas suas im-
plicações.

(72) veja J. Lorie e M. Hamilton - The Stock Market: p.
203.

,(73) W.F. Sharpe - "Capital Asset Pricingl\: p. 435
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Para testar a validade do modelo de Sha.rpe ,
foram desenvolvidos dois excelentes estudos de per
formance de fundos, onde se discutiu a natureza do
relacionamento entre taxa de retorno de portf6lios

e seu risco.
No primeiro, realizado pelo pr6prio Shar-

pe 74, foram analisados 34 fundos no' periodode
1.954-63. Foram cómputadas as taxas medias anua La
de retorno e risco para cada um dos fundoaconsida;. -'
rados.

Sharpe verifi'cou que maiores riscos estC:Y3ffi
associados a maiores retornos, .pois a correl~1çgo
entre os retornos médios e.os riscos totais t~'t[·)
foi de + 0.836. "TambE!mverificou que a relação·::.e!l
tre retorno e risco mostrou-se aproximadamente le-
near, exceto para regiões de alto risco, ondeprQ
vavelmente, '0 portf6lio não era eficiente.

Sharpe demonstrou portanto, a consistência
do modelo sob este ângulo.° outro estudo foi desenvolvido por Michael
Jensen 75. Sua análise foi baseada mais em;8 do
que em r . Com base em retornos de 115 fundos mú-
tuas, num período de 1.955-64, concluiu que. maio-
res retornos estavam associados a maior volatilida
de ou risco sistemático do portf61io.

(74) W.F. Sharpe - "Risk Aversion in the Stock.Market:
Some Empirical Evidencell

- Journal of :B'j,nance,voL,
20, nº 3 (September, 1.965): p. 416-22; Ii~Iutual
Fund Performance" - Journol of Eusiness, xx:t..IV(Jan
1.966); p. 119-138.
veja J. Lorie e M. Hamilton - The Stock Market - p.
208, referente a M. Jensen - "Risk the fticing of.
Capital Assets, and the Evaluation of InveatTI.ent
Portfolios" _ Journal of Busine3S, vol. XLII (April
1.969): p. 167-~47.

(75)



- 1.63

Em. síntese, esses dois estudos indicaram
.que mui tas das variações na taxa de retorno podem
Ber explicadas por diferenças na qualidade do ris-
co e que essas taxas são aproximadamente lineares
a seus riscos.

Porém, não conseguiram afirmar satisfetoria
mente, que o prêmio do risco para ativos indivi-
duais dependem da sua contribuição para a qualid~
de do risco do portf6lio.

Outros estudos foram desenvolvidos para ava
liar especificamente esse segundo aspecto.

Douglas e Lintnner 76, concluíram que o prê
mio de risco não depende unicamente da contribui-
ção de cada título para o risco do portf6lio, mas,
também, da sua variabilidade independente; ou se-
ja, do risco não sistereático. Portento, suas con-
clusões estão em desacordo com o modelo de Sharpe.

Scholes e Mtiller 77, revisando o assunto, -'
concluírsm que o'estudo de Douglas e Lintnner apre
sentava falhas metodo16gicas, tornando-o tendenci~
BO. i.

Frente a essaS conclusões, pode-se aceitar
a validade do modelo, apesar das controvérsias que
giram em torno da pr6prie medida de risco e do seu
relacionamento com as taxas de retorno.

(76) veja J. Lorie e M. Hamilton - The Stock Market: p.
209 referente a G.W. Douglas - IIRisk in the Equity
Marketl3: An Empirical Appraisal of Market Efficien
cyl'(Ann Arbor:-University ~Ticrofilms, 1.968); e J.
Lintner: IISecurity Prices and Risk:, 'I'h.eTheory and
a Comparative Ana Ly sí.e of A.T & T. and Leading In-
dustries" _ apresentélGão na Conferência de Regula-
ted rubIic UtiIities (University of Chicago, 1.955)
veja J. Larie e M. Hamilton - The Stock M:::l":rket:p.
209 referente M.S. Scholes e j\LN'. E~Uller - 11 nates

, P' 1 A TI '..... I-of Return in Relation to .,~s.tC: .("1 .l-,e-exaunn9t í.on o
SOfie TIecent Findings" em M.C. Jensen, ed., Studies
in the Theory of Capital Msrlcets (N.Y: Pr-a eger Pu-

blishers, 1.972).

. (77)
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CONctuSlO
•,.

Conforme os ~rio:3 pontos discutidos na Teoria Mo-
derna de Portf6lios, ficoU evidenciado que a grande con
tTibuiÇão da mesma para com a Teoria Fundamentalist3 de
Avaliação de Titulas, foi a identificação de ume medida
quan titativa para mensure r o risco de titul os , quand o
considerados individualmente.

Com vistas ~ realização dos procedimentos indica-
dos no modelo, faz-se necessário a obtenção de dados so
bre os retornos de mercado como um todo e dos títuloS
considerados individualmente para o desenvolvimento das
regressões indicadas. A obtenção de cifras de mercado nÇ>
Brasil consti tui, porém, um "problema sério, consideran-
do-se que a fonte desses dados advém de índices que, por
serem tendenciosos, podem não ter um significado efetivo
para o mercado como um todo.De acordo com o estudo desenvolvido por W.A. Pugg!
na 78, o Indice 130VESPA mostrou-se como boa repre senta-
ção de mercado para o período de 1~968-72. Contudo, ape-
sar dos resultados terem sido favoráveis 80 índice qU8!!
do o mesmo foi comparado com o índice do estudo, o autor
considera-o tendencioso. A justificativa dada por ela, ~
que "nesse periodo houve um relacionamento entre liquidez
s valor de mercado das companhias (o !ndice BOVESPA ~
ponderado pela liquidez das ações no mercado e o Indice
do estudo pelo valor de mercado .das companhias).

O problema em questâo pode ser amenizado, uma vez
que podemos usar indiferentemente tanto os ~ndices do e~
tudo como os índices existentes Fara o período 1.968-72

•

Os anos que faltarem para o 'desenvolvimento da regressão
poderiam ser calculados peloe pr6prios analistas, usando

o'

I'

l
I

(78}VI.A. fuggina AnslysiS of Rates af Returna snd
Risk:, p , 104-109.
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quando .possível, os critérios do estudo, ou então, usan-
do os índices existentes, o que n~? seria, talvez, o i-

. dea1, pois n~o necessariamente haverd u~a relaçio direta
entre e liquidez e o valor de mercado das CLae ,

Embora o Beta possa vir a ser' determinado pores-
tes dados hist6ricos, deve-se levar em conta que este es
tudo contêm dados s6 dos anos passados e, como estamos .
interessados em definir o risco para rendimentos futuros
devem ser introduzidos julg.amentos sobre fatores que e-
ventualmente provocariam alguma reversao no mercado e que

poderiam também afetar a medida Beta.

r
. l
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CAPITULO V_______ - I

A. ABORDAGEM DA SnmuçA:O

Quando definimos os objetivos deste estudo, foi levan
tada a limitação de se con-ãíder-ã.r""'-dentroda abordagem Funda-
menta lista apenas ukvalor intrfnJ~que deveria ser comP'lj
r-ado com o preço corr'êhte-de-mercãdo, para orientar a deci- )
são de comp~a ou venda de aç3es. Sabendo já qúe a determina
ção desse valor intrínseco é função àa estimativa de possí-
veis impactos sobre os preços, decorrentes de acontecimentos
fu turos, sempre existirá a19uJ:lresíduo de incerteza, ainda

;

que estas estimativas tenham sido definidas através de méto-
dos cientificamente comprovados.

Nestas circrinst~ncias, é nossa propOSição o apro-
veitamento da técnica de simulação, como meio de dimensionar
o ambiente de incerteza, procurando definir qual a probabili.
dade de sucesso em alguma decisão de compra e venda.

Antes de apresentarmos um exemplo prático envolvendo
simulação, consideremos alguns aspectos te6rieos desta abor-
dagem.

J .C.T. Mao _ Quantitative Analysis - ca p s e 14; F.S.
Hillier - 11 The Deriva tion o:f.t:robabi1isticInforma-
tion for the Evaluation of RislcyLnve etmen t" - ú1ana
~emcnt Seience (April 1.963): p. 310-]26; D.B.Hertz

Risk Analysis in Capital Investmentsll
- Harward Eu

sine8 Review (January - February 1.966): p. 95-106;
D.B. Hertz _ tllnvestments Policies that Fay Off"
Earward Busines8 Review (January - February 1.968):
p , 96-10b .•
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1 _ A Natureza dos Estudos de Simulação 79

Simulação pode ser definida como uma técnica de

avaliação de cursos alternativos, através de uma experi-
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mentação por modelo matemático que representa a
ção real de uma tomada de decisão.

Nesta definição dois elementos requerem ênfase es

situa-

f r

pecial:
todos os estudos de simulação começam com a construção
de um modelo mateBático, que reproduz os fatos relevan
tes da situação real e, atrav~s dele, é revelado o re-
lacionamento funcional entre as variáveis investigadas.
e frase "atrav~s de experimentação por modelo matemátf
co", descreve como o modelo matemático é usado em al-
gum estudo de simulação. O modelo cerve como um meio
para o experimento estatístico e seu procedimento dis
tingue simulação de otimiiação, uma vez que, nos estu-
dos de otimização, os modelos matemáticos são solucio-
nados mais analítica do que experimentalmente. Seria
ideal, naturalmente, se pudéssemos, prontamente, deri-.ver soluções analíticas de todos os nosSos modelos ~a
temáticos, mas infelizmente, isso é bastante difícil,.
a partir do momento que vivemos num mundo de incerteza.

Os modelos matemáticos em estudos de simulação re
presentam a base da experimentação. Logo, eles devem ser
construídos para refletir suficientemente, as variáveis
julgadas como críticas na situação analisada - deve- se
procurer evitar a inclusão de detslhes que nao estejam
sujeitos a atenção - de maneira a permitir uma fácil ex-
perimentação e evitar diDpêndios de tempo e recursos des
necessários'. Portanto, um pré-.requisito básico na cons-
trução de modelos é a definição clara dos objetivos·esp~
c:íficos•
/,-Desde que o mundo real é caracterizado pela incer

teza, as,v8riáveis em estudos de simulação são ge'ralmen-
-' .te vi8tSls.nãó--C-om6:-~-constantese dependentes, mas como «re. _._-\ I

riávéis randômica~~ 'Assim, para a implementação de um mo---dela de -ã-imúláÇ"ãoque conten...'J.8variáveis r-and Sm í.cs e , faz
se necessário gerar observações randômicas a partir de
uma distribuição de probabilidsde específic9 que car8cte

ti
f·
I
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rizará essas varidveis. Quando esses dados são introduzi
dos no modelo, os resultadoS esperados ~ que eles sejam
andlogos àqueles ~ue ocorreriam sob condigaes reai~. A-
través da repetição do experimento, várias vezes para ca
da alternativa e pela compareção dos resultados, politi-
cas podem ser melhor definidas do que através de um sim--
ples cdlculo analitico. Desde qus·e margem de erro està-
t:!stico tende a diminuir ao longo do tempo, a política
que produz os melhores resultados em teates de simula-
ção, pode tambdm representar a melhor política na práti

oa.

2 _ Aplicacão ITática
Para sentirmos mais profundamente a validade da

aplicação da técnica··de simulação, achamos interessante
de senvo1ver o exemlllo·prá+í.co ,- primeirsmen te determinan-
do apenas um,dQvaloçi~trínse~~~ seguindO· as te'cni

. í /, »>oas fundament3Iistas, 'para-depoís compará-lo com oS re-
sultados obtidos pela aplicação da simulação.

Foi formulada uma situação hipotdtica, conf"orl!leé
apresentada no quadro 1, na qual retratamos posições tri
mestrais e alguns eventos intermediários e no quadro 2,
em que mostramos a8 posições de fechamento de Balanço a-

nual.
2.1 _ Determinacão do valor intrínseco para uma ac~~

Optamos pelo modela matemática de ~GOrdOn~
para a determinação do valor intrínseco, ou 'se-já!'

p =
D-K-G

onde:
..-

p ::::valer intrínseco da açao
D = dividendos
K :::: taxa de retorno requerida peloS acionis-

tas
G = taxa de crescimento eS~Grada sobre o

retorno requerida.
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~~~Q=~ _ h~ST(jRICO DA EHPRESA ~.JX E !NDICE DEMERCAOO

Pre~o da Ação Índice %

Data Com. Ex. Evento Mercado1'c Varia~ão

29/02/Xl 1,95 1,95 . 284,1
29/05/Xl 2,03 4,06 Mudança Valor Nomi.Da1 - 1,00:2,00 382,1 34,5
H/06/Xl 5,00 3,15

~
Dividendos - 12% si Capital
Bonificações- 100%

29/08/Xl 4,20 4,20 "- 605,2 58,4
29/11/Xl 4,05 4,05 497,5 . (17,8)
29/02/X2 3,84 3,84 605,0 21,6
29/05/X2 3,75 3,60 Bonificações- 20% 596,8 (1,4)

29/08/X2 3,34 3,34 632,5 6,0
29/09/X2 3,60 3,56 Dividendos - 12% si Capital
29/11/X2 4,59 4,59 760,9 .20,3
29/02/X3 12,77 12,77 1.095,3 43,9

29/05/X3 25,52 24,25 Bonificações- 5,27% 2.340,2 113,7
29/G8/X3 21,75 21,75 1. 982,3 (15,3)

29/09/X3 22,83 11,42 Stock Split Norninal - 2,00:1,00
29/09/X3 11,42 10,37

~
Dividendos - 10%
Bonificações- 50%

29/11/X3 10,36 10,36 1.461,9 (26,3)

29/02lX4 6,40 6,40 1. 636,6 12,0
29/05/XLi- 6,16 6,16 1.448,8 (11,5 )

29/08/X4 4,45 4,45 1.293,2 (10,7)

15/09/X4 4,05 3,68 Dividendos - 10~) si Capital
29/11/X4 2,90 2,90 1. 064,1 (17,7)

29/02/X5 2,60 .2,60 941,7 (11,5)

29/0S/XS 2,75 2,75 1. 226,4 30,2

29/08/X5 2,40 2,40 1.367,9 11,5

15/09/X5 2,33 2,26
~

Divi.dendos - 20% si Capital
Eonificações- 20%

29/11/X5 2,20 2,20 1.159,0 (15,3)

17/12/X5 2,20 2,02
~

Subscrição 20%
P.gio - 0,80 .

29/02lX6 2,00 2,00 1. 300 ,1 12,2

29/0S/X6 1,99 1,99 1:D80,8 (16,8)

lS/07/X6 2,35 2,33 Dividendos 10% si Capital
29/08/X6 .2,30 2,30 - 1.226,4- 13,5

* O índice de IT~rcado foi constr~uÍdo com base e~ um período ~istôrico do INDICL
BOVESI':b

I'



2'd~2~= ~ POSrçOES DE FECHAMEN'ID DE BALANÇO ANUAL

LUC1~ Disponível Dividendos % Dividendos
Total TotalCEm Cr$ OOO's) PIAção CEm Cr$ OOO's) PIAção SI Capital SI Lucro Disponívelrata

Capital
(F}n Cr$ ooo's)

Vl.Nomina1
PIl'.ção

M..."l.io/X1 7.280 1,00 3.947 O , 5l~ 873 ,6 0.12 129ó 22,1%

M:lio/X2 17.472 2,00 5.990 0,69 2.096,6 0.24, 12% 35,1%

t-íaio/X3 18.392 2,00 7.609 0,82 1.839,2 0.20 10% 24,1%

t-íaio/X4 30.347 1,00 '10.914 0,36 3.034,7 0.10 10% 27,8%
I

fuio/X5 30.347 1,00 12.529 O .ui 6.069,4 0.20 20%' 48,4% t-'__1

o

H=.io/X6 42.485 1,00 47.123 1,11 4,.2lI8,5 0.10 10% 9,0%

rdla Medla Medla
, ~= 146;323 Í-= 88.112 Pondo i:: 18.162;0 Ponderada Ponder ada

s: 128.391 Ações
= =

0,68 12% 20%-L 0,68 x 20% = 0,136 <E \
D = l-b = Cr$ 0,13
b =- 80~

•• ~ ~_fi'

~I ... \; i' •• l t: " f' 1 _to ,.f! •
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,.,
2.1.1 _ Detarminaçio da taxa de retorno requerida

~elos acioni8ta8 (K)

Para determinarmos a taxa K consi-
deramos a equação:

t -';
-I

I

, -'

, -. .

Rf = taxa de retorno para os ativos livre
de risco-

;3 = coeficiente Be ta - medida de risco

R = taxa de retorno para o mercado .•
m

Os valores relativos a essas variá
veis foram determinados conforme segue:

;

j&
..:.

,;

a) Rf - taxa livre de risco = 6% - to
mou-se por base 08 retornos a-
tuais relativos a tí~ülos go-
vernamentais.

b) Rm
retorno de mercado = 12% - de
finimos essa taxa para pe~itI

A. _ •

m06 um premlo pe~o rlSCO ine-
rente às ações co~uns.

\

medida de risco - considerando
que e~iste alguma evidência de
que o coeficiente Beta perman~
ce relativamente estável por
um períOdO de tem~o,foram usa
dos para o c~lculo do mesmo, -
os dados hi8t6ricoS do quadro
1.

t
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o :Beta foi calculado a partir dos
conceitos existentes sobre a linha caracte
r'st.: 80 PrO ° t dafi ° í-~ ~ca • l~elr3men e, e~lnlm08 os ~
dices .de investimento conforme á apresent~
do no quadro 3. Para a construção desse ~!l
dice definido pelo produto do "nJmero de ~
çõeslt pelo lIpreço ex", foram assumidas as
seg.J.intes-premissas:

(80) A linha característica ~ um instrumento estatístico
que permite identificar quantitativamente oS'riscos
sistemáticos e não sisteoáticos de um título, atra-
vés do relacionamento entre o retorno desse título
com o mercado. Graficamente, ela pode ser represe~
tada por:

linha característica
onde: Rit = retorno do

título no
período --'-1.#

Rmt = retorno do
mercado r,o
período --'-11

R ~
cx!.. = intersec-- da li

mIl
çao
nha

!3 = coeficien
te angu-
lar.

,':
i'

A relação linear entre R. e R é estabelecida atra
l m

vés de uma análise de regressão en~e as duas variá
veis. Algebricamente, a linha característica é ex-
pressa pela se6uinte equação: .

R. = ~ + ;S R + E- i
l m

O ponto de intersecção da lirilla,cG , expressa a t~
xa de retorno do título quando o nercado é estacio-
nário, ou Rm=o.
O coeficiente angular;3 , expressa' a volatilidade -
do retorno da ação em relação às mudanças do merc~
do _ representa o ri8CO sisteQático. Willtemátic8men-
te, pode ser definido por:
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um investimento inicial de 100 unidades
monetárias correspondendo a 51,3 ações
ao preço de os 1,95 por·ação.
reinvestimento de todos os dividendos em
ações ex-dividendos e estes não incidin~
do sobre as bonificações e/ou subscrições.
Venda de todos os direitos e reaplicação
em ações ex-direitos.

A partir dessas suposições foram
realizados ajustes sobre o investimento i-
nicial. Estes ajustes refletem a valoriza
ção do investimento inicial, devido às aI
terações do preço e acréscimos no número i
nicial das ações, decorrentes dos dividen-
dos, bonificações-ê ·suDscrições. Foram qu~, 8'tro.os tipos de ajustes realizados ~:

n L x ,y. L x. I::.. y.
l l 1 l , onde n é o número de obser-
2 2

n L x . - (~x.)
l 1vações, Xi é a variação do índice de mercado pa r-a -

cada período e Y
i

~a variação do índice de investi
mento no título.G-i' é uma medida de erro (quando fazemos a análise
de regressão linear, estamos transportando os diver
sos pqntos para uma reta e, consequentemente, esta-
mos incorrendo em um erro estatístico). Essa porção
expresS3 o risco não sistemático do título an2~lsa
do ou, em outras palavras, a variabilidade do títu=
lo proveniente de suas próprias características, in
dependentemen~e das flutuações de mercado. Esta m~
dide pode ser definida pelo complemento do coefi-
ciente de c orreLaça o P , que por sua vez indica era
quanto por unidadi, em m~dia, os pontos individuais
se aproximam da reta de regressão. O coeficiente de
correlação ~ definido pela equação:

I 2'
;7 = V l-V 2Y• x , ondeVy

2V y.x mede
. .... .a Cova.rlanclB

2
entre os retornos do mercado e do titulo e r: J:na\i y -

disper-de a variânci~ dos retornos do título ou a
850 dos mesmos em torno da m~dia.



- 174 -

Dividendos e Bonificações:

= ). + (. <..jl-)
.. ex

<
B ) ] onde: D =

+ ']'00
dividendo
por ação

Fex = preço ex
dividen-
dos

13 = bonificaçã)
Bonificações

A..o = 1 + (l~O )

Dividendos

A
c

= 1 + (pD )
ex

Subscrições

A d ( S
= 1 + 106. (1 -

pps) J onde: S = %_de subscri
ex çao

PS = Preço de
subscrição=
valor ao par
+ ágio

Pex = Preço ex
subscrição

Tendo já definidas as variações dos
,índices de Investimentos (quadro 3) e de
mercado (quadro 1), foi calculada a regre~
são linear entre essas varfações a fim de
se definir o coeficiente /-1.~ conforme é a

presente do no qua drov-l ,

(81) veja \V.A. Puggina - Analysis of Rates of Returne
snd Risk: pág. 55-56
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o resultado de um;3igual a 1,02 significa
que os retornos da ação de nosso exemplo -
variam um pouco a mais que os retornos de
mercado.

d) K (taxa de retorno requerida pelos,8

cionistss) •

Uma' vez j~ definidas as variáveis
constantes de f6rmula adotada para a deter
minação da taxa de retorno requerida pelos
acionistas, calculamos K.

K = 6 + 1p02 (12-6) = 12,12%
~- :1"

2.1.2 _ Determina ão da taxa de crescimento (G

Se observarmos o quadro 2, verific~
mos que os dados hist6ricos criados para
nosso exemplo mostram que a empresa adotou
uma política relativamente est~vel com re-
lação aos dividendos (em média, tem ·distri
buído 12% ao ano sobre o capital subscrito
da mesma).
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_3 - tNDICE DE ThiVESTTI1ENI'O

D3..ta

29/02/Xl
29/05/Xl
14/06/Xl

29/08/Xl
29/11/Xl
29/02/X2
29/05/X2

29/08/X2
29/09/X2

29/11/X2
29/02/X3
29/05/X3

29/08/X3
29/09/X3
29/09/X3
29/11/X3
29/02lX4
29/05/X4
29/08/X4
15/09/X4

29/11/X4
29/02/X5
29/05/X5
29/08/XS
15/09/X5

29/11/X5
17/12/X5

29/02/X6
29/05/X6
lS/07/X6

29/08/X6

N9 Ações
Pré-Evento

51,3
51,3
25,6

53,2
53,2
53,2
53,2

63,8
63,8

68,1
68,1
68,1

71,7
71,7

143,4
216,5
216,5
216,5
216,5
216,5

222,4
222,4
222,4-
222,4-
222 ,4

286,6
286,6

293,0
293,0
293,0

305,6

Ajuste
N9 Ações
Ajustado

!ndice
do

Invest.

100,0
103,9

223,4
215,5
204,3
229,7

213,1

312,6
869,6

1.738,7

1. 559,5

2.242,9
1.385,6
1.333,6

'363,4

644,9
578,2
611,6
533,8

630,5

586,0
583 ;1

702,9

Variação
%

1)) I. l.nvest .

3,9

115,1-
(3,6)
(5,2)'
12;i+

(7,2)

4-6,7
178,2

99,9

(10,3)

43,8
(38,2)
(3,8 )

(27,8)

(33,1)
(l0,3 )

5,8
.(l2 ,7)

18,1

(7,1)
(0,4)

20,4

(e) (51,3 + 2)
~ (a) 1+ (0,24: 100J
t 3,15 100

51,3
25,6
53,2

53,2
53;2
53,2
6'3,8Ç(b)I+(~)

t 100

~

63,8
68,1(c) 1 + ( 0,24)

3,56
68,1
68,1
71,7

71,7
(e) (71,7 x 2) 143,4
(a) 1+((0,10110,37)t(50/100)J 216,5

- 216,5
216,5
216,5
216,5
222;4ç (c) 1 +(0,10)

t 3,68 22_2,4
222,4
222,4
222,4
286,6-

ç (a) 1+ (0,20 + 20 J
~ 2,26 100

~ (d) 1 + ~i~o) .(I-t~~~
286,6
293 "°
293,0
293,0
305,6ç (c) 1 + (0,10)

{ 2,33 305,6

_ N<? de P,ções Aiustado = N9 de Ações Prê-Eve.T1tO x Ajus-te
_ índice de Inv~stimem:o = N<? de Ações Ajust.ado x ~eço Ex.
_ Ajustes a) Eonificações e Dividendos

b) Eonificações
c) Divid~Jldcs
d ) S, ibscr-í. ";::'e~:J,.L;::,'-.... '-v;"""'" :;,

e) Plteraç~Q ·I3.1c!'NO;70; •. a:
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~~ =~ - CÁLCUlD DE REGRESSÃO PA.PJ\ DETERMINAÇi\O DE BETA

Variação Variação
fndice de Mercado

(X2i)
Ação (vi.)2Data (Xi) (yi) (Xi.Yi)

29/05/X3 113,7 12.928 99,9 9.980 11. 359
29/08/Xl 58,4 3.410 115,1 13.248 6.721
19/02/X3 43,9 1.927 178,2 31. 755 7.823
~9/05/Xl 34,5 1.190 3,9 15 134
~9/05/X5 30,2 912 5,8 34 175
:9/02/X2 21,6 467 (5,2) 27 (112)
!9/11/X2 20,3 412 46,7 2.181 948
~9/08/X6 13,5 182 20,4 416 275
~9/02/X6 12,2 149 (7,1) so (87)
~9/02/X4 12,0 144 (38,2 ) 1.459 (458)
~9/08/X5 11,5 132 (12,7) 161 (146)
~9/08/X2 6,0 36 (7,2) . 52 (43)
~9/05/X2 (1,4) 2 12.,4 lrti (17):),

19/08/X4 (l0,7) 115 (27,8) 773 297
19/05/X4 (11,5) 132 (3,8 ) 14 44
?9/02/X5 (11,5) 132 (10,4) 108 120
29/08/X3 (15,3) 234 (l0,3 ) 106 158
29/11/X5 (15,3) 234 18,1 328 (277)
29/05/X6 (16,8) 282 (0,4) 7
29/11/X4 (17,7) 313 (33,1) 1.096 586
29/11/Xl (17,8) 317 (3,6) 13 64
29/11/X3 (26,3) 692 43,8 1. 918 (1.152)

i. = 233.5 t = 24.342 í= 384,5 í= 63.888 t = 26.419
l z

f. = 54.522 z= 147.840
Xi = 233.5 = 10.6 Yi = 384.5 = 17.5

22 22

;3 = n l.XiYi -.z: Xi i Yi = 22(26.419) (233,5 x 384,5)
í.x2. (f X.:)2 22 (24.342) 54.522n l - .L,

(J = 1. 02
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Embore no Brasil os dividendos se-
jam distribuídos' em função do capitel subs
crito, procuramos para aten?er nossos obj.§!.
tivos; relacioná-los com o lucro disponí-
vel. Foram distribuídos ao ano, em média,
20% desse lucro. Assumimos que a empresa
continuará com essa política e consequen-
temente definimos a taxa de 80,% como a re-
tenção anual sobre os lucros disponíveis.

Para estimarmos a taxa de crescimeg
to, foi usada a f6rmula

. ," .~'

~ ~, '~.~~'~~ .. . '

.,
. ,

G = b x K

\
\I

t,\,'

\ "

onde: G = taxa de crescimen
to

~.~., '

\ -.
b = taxa de retenção

Portanto ~9 ~70% 'é a taxa de crescimento es
'perada para está ação - (bxk = 0,80 x 12,12).

"~_/

/~
/ \

K = taxa requeridape
los acionista s ,

2.l.4 _ Determinação dos Dividendos (TI)

Definimos a taxa de distribuição de
dividendos (d) pela equação: d = l-à, onde
b representa a taxa de retenç~o. Conside-
rando b = 80%, então d = 20% sobre o lu
cro disponível. Com o lucro médio anual
disponíve 1·por ação foi de Cr$ 0,68 J defini
mos a variável Dividendos D por Cr$ _~Oi..:r-'':-=
(0,20 x 0,68).- ,'--- C} 13

2.1.•5
Determinação do Valor Intrínseco (p)

Tendo já definidas as variáv~is: /

\
I,

I
. -I
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D = dividendos = Cr$ 0,13 por a ça o

K = taxa de retorno r equ ez-í.da pelos a-
cionistas = 12 12~, I

G = taxa de crescimento = 9,70%

e, aplicando-se a f6rmula de Gordon, te-
mos: ..

p= D

K-G

P 0,13= ----~~-~-----
0,1212_0,0970

= Cr$ 5,37
;; . -.-:.

Comparando-se o valor intrínseco ob
tido de Cr$ ·5,37 com o preço de mercado do
último ano analisado, C~ 2,30, pode-oe con
cluir que seria interessante o investimen-
to nesta ação.

2.2 - Abordagem da T~cnica deSimulaçio

Em nossa análise de Simulação, usamos o mes
mo modelo de Gordon da análiee anterior, ou seja
P = D/(K-G). Mantivemos o mesmo valor constante pa
r-a dividendos (D) - Cr$ 0,13 por ação. Para as ta-
xas de capitalização (K) e taxas de cre~cimento
(G), a.smesmas f6rmulaa de análise enterior f'oz-am
usadss, porém 8S variáveis de c3da uma delas forem
definidas a partir de distribuições de probabilid.§..
des.

Esta análise foi desenvolvida nas seguin-
tes etapas:

\
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Estimativa d.ocampo de valores para as vs-
riá'veis relevantes na determinação de K e
G e suas probabilidades de ocorrência

a} taxa livre de risco - R~.L.

campo de Rf pr obabí.Lí.da de

4,0 - 5,9
6,0

6,1 - 7,9

15%
70%
15%

r

I ~.

Esta distribuição foi definida con-
siderando-se ~ue existe pequena probabili-
dade da taxa 'atual ser alterada, pelo ,me
nos a m~dio prazo. Dado as condições econô
micas atuais e as alterações do quadro go-
vernameLtal em 1.979, demos uma margem de
segurança sobre os.6%. Consideramos tam-
bém, uma taxa máxima de 7,9% em função da '
menor taxa esperada de mercado ser 8% - e~
se premissa foi adotada para que o ,modelo
de determinação da taxa de capitalização
K',pudesse ser aplicado em qualquer combi-
na çà o entre as varí.é ve í.e e que resultasse
em K ~ o.

•.,1 ,.

';

Jf'-.'

?) Coeficiente /J

cam~o de d probabilidade

0,5 1,0 20%
1,1, 1,5 60%
1,6 2,0 20%

Esta distribuição probabilística
foi definida em função do cálculo do na
análise anterior. Como o ;3 é rela tivamen-
te estável no tempo, dewos uma @aior con
centr~ção no campo varí.ando c.e1,1 a 1,5 t
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pois esperamos que na maior parte das ve-
zes, a ação varie um pouco a msis que o
mercado. Definimos os outros campos, no
sentido de incluirmos alguma possibilidade
de revers~o no comportamento da 8Ç;0 com
relação ao mercado.

'c) Retorno de mercado - ~
campo de R }2robabilida dem

8,0 7,5%
8,1 11,0 25,0%

11,1 14,0 35,0%
14,1 16,0 25,0%
16,1 18,0 7,5%

Assumimos aqui, também, que o retor·
no de mercado (Rm), para os pr6ximos anos,
dificilmente será menor que 8% e maior que
18%_ Logicamente, para um estudo mais esp~
cífico sobre o ambiente da ação, maiores
conslderações de.vem ser feitas sobre o com
portamento esperado de mercado.

d) taxa de retenção b ,

Assumimos esta variável como cons-
tante, considerando que nos anos hist6ri-
cos de nossa empresa hipotática, ela tem
distribu!d~ ém mádia 20% do lucro dispori-
vele Como assumimos que provavelmente ela
não mudará sua política de dividendost con

sideramos como fixa a taxa.de 80%, co:mo re
tenção anual do lucro disponível.

-.- ---;~.

~,.
"

"., .....
I, :, <,

,
)""
C, -
1

"
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Com um -dividendo constante de Cr$

0,13 por ação, foram feitas todas as com-
binações possíveis entre os maiores e meno
res valores de cada campo, citados no item
anterior. O resultado foi uma lista de mai
ores e menores preços, assim como o núnero
de observações possíveis entre eles, con-
forme demonstramos no quadro 5.

Para cada uma das faixas de preços,
foram associadas probabilidades de ocorrên
cia. Estas probabilidades foram definidas
através aa multiplicação das probabilida-
des de Rf.;3 e Rm usadas na determinação -
de cada faixa de preços' e ponderadas pelo
número de observações obtido em cada fai-

2.2.2 _ Determinação dos precos prováveis

"_ ""-y

ti,·

xa ,
o preço médio esperado para todas

essas combinações, foi definido pela soma-
t6ria dos preços médios de cada faixa, pon
dera dos por suas respectivas probabilida-
des.

Combinando os preços comuns entre
as diferentes .f'a i xaa , foi definida a se-
guinte distribuição:

Preços Probabilidade
a cuznu La da

-,
x ~ 9,48 0,03 %
x ~ 7,50 11,82 %
x :;?!. 6,00 34,79 %
x .» 5,17· 40,62 %
x ~ 4,50 76,79 »
x ;,r 3,50 01 j~ c{,

-,~,.J( I

x ~ 2,16 100,00 ~
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P,x ~ P' Prn P(Prn) Fm q-

Rf Rm S (1) ( 2) (3) (4) (5)

4,0 - 5,9 8,0 0,5 - 1,0 8,13 -' 120 .:;.10,83 9,48 0,0003 0,0028 0,0056
~1,1- 1,5 7,18 < 100 < 7,74 7,46 0,0008 0,0060 0,0042

1,6 - 2,0 6,44 <- 100 ~ 6,25 6,35 0,0003 0,0019 0,0004

8,1 - 11,0 0,5 - 1,0 5,91 0;'3.600 ,;:10,74 8,33 0,0323 0,2691 0,3225 I
1,1 - 1,5 4,80 -c3.000 ~;;. 7,65 6,23 0,0806 0,5021 O ('\r.~ I.v~

1,6 - 2,0 4,03 .-::3.000.,;:6,16 5,10 0,0269 0,1372 O.'" .11

11,1- 14,0 0,5 - 1,0 6,50 -::3.600 .,;:8,61 7,56 0,0452 0,3417 O;' • 32 l
1,1 - 1,5 3,50 -:::3.000~ 5,51 4,56 0,1129 0,5148 c.c 20
1,6 - 2,0 2,94 d.OOO .:::: 4,23 3,59 0,0376 0,1350 0,0'339

14,1 - 16,0 0,5 - 1,0 4,06 .;:2.400 .- 7,18 5,62 0,0215 0,1208 0,0043
es,

1,1 - 1,5 3,09 <: 2.000 -: 4,92 4,01 0,0538 0,2157 0,0724
1,6 - 2,0 2,49 ~2 .000 ç 3,23 2,86 0,0179 0,0512 0,0955

16,1 - 18',0 0,5 - 1,0 3,61 .<::2.400<::: 6,1f7 5,04 0,0065 0,0328 0,0001
1,1 - 1,5 2,70 c 2.000 < 3,75 3,23 0,0163 0,0520 0,0506
1,6 - 2,0 2,15 .::::2.000< 2,78 2,47 0,0054 0,0133 0,0394

6,0 8,0 0,5 - 1,0 8,10 -c 6 < 9,29 8,70
1,1 - 1,5 7,22 < 5 ~:'7,93 7,58 0,0002 0,0015 0,0012 .
1,5 - 2,0 6,50 c 5 c, 7,06 6,78

8,1 - 11,0 0,5 - 1,0 5,91 « 180 < 9,22 7,57 0,0075 0,0568 0,0432
1,1 - 1,5 4,81 c 150 < 7,83 6,32 0,0188 0,1188 0,0249
1,5 - 2,0 4,06 .:: 150 < 6,95 5,50 0,0063 0,0345 0,0007

11,1 - 11+,0 0,5 - 1,0 4,64 <- 130 < 7,60 6,12 0,0105 0,06u3 0,0095
1,1 - 1,5 3,61 ~ 150 -:: 5,60 4,61 0,0263 0,1212 O ,00(l).

....
1,6 - 2,0 2,95 < 150 .;;; 4,59 3,7í 0,0083 0,0332 O,Ol·U I

14,1 - 16,0 0,5 - 1,0 4,06 -- 120 ~ 6,47 5,27 •. 0,0050 0,0264
":o: ~.

1,1 - 1,5 3,10 "."!- 100 ~ 4,36 3,73 0,0125 0,0466 0,0259 1
1,6 - 2,0 2,50 / 100 <: 3,43 2,97 0,0042 0,0125 0,031:

.."

16,1 - 18,0 0,5 - 1,0 3,61 / 120 .-;:: 5,88 LL,75 0.,0015 O,a071 0,0003 ~
-o ,, , - 1,5 2,71 < 100 ~ 3,80 3,26 0,0038 0,0124 0,0138

..•. "-
1,6 - 2,0 2,17 -< 100 < 2,93 2,55 0,0013 0,0033 0,0089

ô,l - 7,~ 8,0 0,5 - 1,0 8,12 <: 114 <: 9,22 8,67 0,0003 0,0026 0,0037
1,1 - 1,5 7,93 < 95 ~ 8,07 8,00 0,0008 0,0064 0,0054

1,6 - 2,0 7,10 < 95 <> 8,02 7,56 0,0002 0,0015 0,0011

8,1 - 11,0 0,5 - 1,0 5,91 <3.420 ~ 9,15 7.,53 0,0306 0,2304 0,1704

1,1 - 1,5 5,18 < 2.850 < 7,83 6,51 0,076ô 0,4987 0,1375
1,6 - 2,0 4,61· < 2.8SC< -c 6,99 5,80 0,0255 0,1479 0,0101

11,1'- 14,0 0,5 - 1,0 4,6'< < 3.42!J ..:7,56 6,10 0,ou29 0,2617 0,0371
1,1 - 1,5 3,81 <:2.850 < 5,60 4,71 0,1073 0,5054 0,0227
1,6 2,0 3,23 ..-::::2.850< 4,61 3,92 O,!J35a 0,lu03 0,0559

14,1 - 16,0 0,5 - 1,0 3,31 -::;:2.280 -;:::6,LLLL 4,88 0,020U 0,0996 0,C017
1,1 - 1,5 3,24 -::::1.900 ..;;::4,36 3,60 0,0511 0,1942 0,0959
1,6 - 2,0 2,70 -elo 900 ~ 3,ULL 3,07 0,0170 0,0522 0,0750

16,1 - 18,0 0,5 - 1,0 3,61 < 2.280 ,;:5,86 u ..,., 0,0061 O,C289 0,0011
. , I ~

1,1 - 1,5 2,82 <1.900 < 3,80 . 3,31 0,0153 0,8506 0,0529
1,6 - 2,0 2,30 <1.900 -s: 2,94 2,62 0,0051 0,0134 0,0332-

1,0000 ~5,17 2.-=1,98
(=Vl,90 ::

1,41
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(l) _ P" x ~ p' :: X Obser,fações entre o reior e o rr"'J1crpreço ela. faixa

(2) - Prn :: Preço médio da :-?i.xa.
(3) - ?(?:1) :: P:-ob3.b-1i-:a.ce..c,= Pm :: Probabilidade da faixa

(4) _ ?::! :: ~Ç8 rrf~,'::iode :C-C.:lS obsp.:v3. 0eS e 1. ?::!.?(?m)

(5) - r ::~s'~i'.J :'.1'::1'3:0 =' t@(?m).(F~Pm)2J
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Plotando esses resultados em gr~ficos, ob-
tem-se:

'f' ';' ••~

..

P.ro b", b t Lida de

Cj 1, 88 Z de c hdnc e do
preso .ser7TdIOT 9ue

c r s e, so .
' ..

)
~ '.!
~, ,.

4

10

2/1' cl>.' 3/50

I
2,50

p'réC a de
me r ca do

"'1,SO i "/C~

S/'r
pYIIZCO 7ned,o
es P':'cl elo

'1,50

A probabilidade do preço vir a ser
maior ou menor que o preço d o mercado (Cr$

2,30) pode ser tamb~m definido atr3v~s dos
conceitos de i:distri'::luição normal, uma vez
que a distribuição obtida assemelha-se à
normal. No nosso exemplo, com um desvio F.ê..
drão de 1,41, um preço médio de Cr$ 5,17, o
preço de mercado de_c~_~,3g~ p5de-eB 1efi
nir uma variável r-e ou zaca de 2 t03, sig-

(82) Var--
,.

pag. seguinte
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"

nificando que existe 2~12% de probabilida-
de do preço vir El ser menor que o preço de
mercado ou, em outras palavras, que existe
97,88% de chance do investidor obter suces
so nesse investimento.

.< .

2.3 - Comparação entre as abordagens: aplicação de
somente crit~rios fundamenta listas e anlica-
ção adicional da técnica de simulação

.-,.

. '~ ,"~

Através de aplicação dos modelos funda~enta
listas, o analista ou investidor chegaria ~ conclu
são de que o valor intrínseco da ação é superior
ou inferior ao preço corrente de mercado. A partir
dessa informação, tomaria a decisão de compra ou
venda.

i
L

~:~:',:~
,;,. ...•.~:~

!

~'. '.(~ ,~

Mas, até que ponto esta informação é sufi-
ciente? Qual é a probabilidade de se'obter sucesso
a partir da decisão tomada com base nesta informa-
ção?

Através do uso da Simulação, pode-se di:we!l-
sionar essa probabilidade. No nosso exemplo, cana
tatou-se 98% de chance d6 preço ser superior ao a
tual de mercado. Pará este caso, se o investidor
tOIri8SSea .decis30 em função apenas do valor intrin
seco determinado, provavelmente, obteria sucesso.
Mas dig.amos que ao invés de 98% encontrássemos 201~
O investidor, pr ovave Imerrte , seria mais precavido
em fazer tal Lnve et írnen+o , Aqueles, totalmente 8-

~ ••. 1vessoe ao risco, deixa=~am de I8ze-_o, enquanto

,

(82) variável reduzida (Z) = gr8us expre88cs em desvio
padrão entre o preço médio e o preço de me rca ü o =

=
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que outros, que se propusessem a assunir tal risco,
requereriam aL'ta e taxas de r-e t.orn o ,

A abordagem de'Simulaçio po~sibilita, portan
to, uma ViS30 mais ampla e objetiva da situação an~
Iisada e possui a van ta gem de ser de fácil aplica-
ção prática. Ela requer SOID€nteuma expansão nns es
timativas das. variáveis dos modelos, em termos de
probabilidades.

.. .

.'

. "
'.

•...•:.
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CAPITULO VI

CONCLUS"IO

o principal objetivo desta dissertação foi analisar a
abordagem Fundamentalista como um processo para a avaliação
de ações. Neste esforço de sistematização., fomos ob.rí ga d os a
recorrer a extensa bibliografia, procurando sempre que possí-
vel ser fiéis ~s origens das opiniões e teorias incorporadas
80 texto e, fornecer um quadro consistente e amplo. do tema.

Pôde-se notar, pelo desenvolvimento desse estudo J que
existe uma concordância geral entre os adeptos dessa aborda-o
gem , com relação ao aspecto' conce ã tue L de mesma; ou seja: que
O objetivo principal da abordagem Fundamentalista é determi-
nar o valor intrínseco da ação analisada, contra o qual o pr~
ço corrente pode ser comparado; o que em outras palavras eis
nifica verificar se a ação está sub ou superavaliada, no se~
tido d'e orientar as decisões de compra ou venda .•Ré! também u-
ma concordância geral de que um investidor a Loca seus recur
80S no mercado àe capitais, dependendo de suas disponibilida-

.des, pr~ferências e atitudes perante o risco.
Pôde-se notar, além disso., através dos vários modeLoa

de determinação do valor intrínseco citados, que todos incluí
rem v3riáveis independentes e desenvolveram correlaç5es entre
as variáveis derendentes e independéntes. Todos esses modelos
deram grande importânCia 30 nível de lucro por ação: c~esci-
menta esperado nesses. lucros, riscos e dividen&os, consideran
do se~pre c impacto da economia, da indústria e ca pr6rri2 e=
presa a que pertence a aç~o anali~ada.

Apesar dos v::friospontos corr:llns observados entre 08
te6ricos da abordagem Fundamenta.lista, a ques tfio Levan ta ca so
bre a e qu í, va lÊ":1ciados qua tro f 11.1 xoc de rendilnentos ~ COTLu:ne!J.-

te usados par3 a determinação ao valor intrínseco da açao, ~-
indn ee mostr3 controve=tid3 e o principal motive d~SS2 cc~-
trovéroia ~ecide na questão ca
dos scb~e o preço de açEo.

~ ... --reLe~enCla ou ~ao ace
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Como d í scutimos no capítulo III f os autores adeptos a
irrelevância da política de dividendos, principa1lnente Modi-
gliani e Miller, responderam, teoricamente, a todas as con-
tra-argumentações levantadas sobre os pressupostos básicos em
que se basearam e concluíram que, mesmo sob incerteza, merca-
do- imperfeito, irracionalidede dos investidores a o uso de
:financiamentos externos, a política de dividendos não af'eca
o valor da ação. Com essa pósição, eles postulam ao mesmo ~em
po, a não existência de uma estrutura6tima de capital, que
levaria ao menor custo média· ponderado de capital para a em-
presa, de modo que uma variação na participação nas divet-~as
fontes de capital não modificaria o valor da empresa.

Por outro lado, os adeptos mais conceituados da hip6t~
se da relevância dos dividendos, embora afirmem que os Lrrve s-« _.

tidores não são indiferentes a garih oa de capital ou dividen
dos e que a taxa de retorno requerida po!'eles deixa de ser U'

ma constante, a partir do momento que os dividendos mais pr~
rimos são preferidos aos meis distantes, não conseguiram reba
ter os argumentos te6ricos levantados pelos adeptos da irrele
VÊncia dos dividendos sobre o valor da acão.

O aspecto básico desta discussio que tem gerado o con
:f lito entre esses dois grupos, nsrealidaãe 1 está ligado às
diferentes suposições relativas à maneiY8 pela qual o mercado
valoriza determinados fatos. Com b9S8 em tais suposições com
porta:nentais, cada pos í çâ o f'or-muLou sua tecria de pre ç o da s-
ç~o, atribuindo, ou não, um papel relevante à política de di
videndos.

Como as teorias baseiam-se em suposições acerca do com
portamento dos participentes do ~ercado, torna-se difícil re-
solve!" a controvérsia no plano te6rico, pois o de sen701''rims:2-
to das hip6teses, apoiadas nas suposições da cada posiç5o, se
€üe uma sequência lógica e coerente.

Consideyemos porém, o lado empirico da questeo, um~
vez <11..•. 6 é praxe t no plano cien tj:fico,ret::::-3.+ar ares lid.2d.e e
testar e oper8cionalidade das conclusões sugerid23 teaTicQ=~~
te.

.~-.

, ."
-~"1 .
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Os testes empíricos até então desenvolvidos tendem
refutar a teoria da irrelevância dos dí.ví.de ndo s , pois os re-
sultados obtidos nos mesmos mostra~am altos índices de corre
leçio entre dividendos e ~reço9 das aç5es. O pr6prio teste de
senvolvido por Modigliani e Miller, apresentou correlaç5es po
sitivas quando lucros IIresis" foram usados. Obteve coeficien-
tes negativos a:penas quando lucros "computados" for3m usados.

Em nossa opinião., estes últimos resulta dos. obtidos po r
Modigliani e Miller, não justificam a irrelevância dos divi-
dendoa, pois foram obtidos através de dados computados, signi.
ficando que houve manipulação dos dados reais para atender ao
modelo e não refletindo a realidade como ela é. Além disso, -
também não justificam a colocação dos mesmos sobre a tenden
ciosidade dos resultados obtidos pelos te6ricos dos dividen-
dos. Esta tendenciosidade, de acordo com eles, seria proveni-
ente da influência do "conteúdo informacionalu dos dividendos
sobre os resultados, ou seja , qu e os pagamentos de dividendos
na verdade geraram expectativas de um aumento provável nos l~
eras futuros e conseQuentemente no valor das ações. Mesmo que
e ceí.temo s este 11 conteúdo informacional", nao poderao s deixar
de considerar que esse tipo de antecipação pode pr ovoca r ga-
nhos de capital e elevar os retornos dos acionistas e na o ,
propriamente, apresentando-se como.fator de distorção nos tes

·tes empf rí.coe ,

Em função desses resultados e considerações, acredita-
MOS que a questão referente a equival~ncia dos fluxos de ren-
dimentos na determinação do valor intrínseco - o pr-í meí ro ob
jetivo específico deste trabalho - pode ser considerada como
verdadeira, desde que os diferentes modelos sejam devidamente
de::inic.os.Queremo8 com isso dizer, Que denendendo do fluxo -~ , ~
de rendimento utilizado, o analista fundenentalista dever~ to
maz- certas precauções quando da determinação' das variáveis
que compõem o modelo, no sentido de refletir ad-=quad.31!J.enteo
im~~cto das meSWB3 sobre o preço da ação. Além das informa-
ções relativas à econo~ia, ê indJstria e ~ ewprese a que per
tence a açêc, assim. corco , à líquidez e à popularidade da ::165-

ma, é necessário estudar rigo!:'os:3mentéu:n.apossí~re t ~en·~;::;o d o_ ._ .~t.,;;.

a
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mercado frente ao pagamento ou não de dividendos (~ necessÁ
.rio deter:ninar se a ação analisada ~ vendida baseando-se mais
em dividendos pagos ou em lucros retidos).

Com relação ao nosso segundo objetivo específico ~~-
dentificar uma medida adequada para a quantificação do risco
- nade temos a acrescentar ~ grande contribuição da "Teoria
do Mercado de Capitais" de Sharpe, que definiu o coeficiente
Beta como medida de rinco. Esse coeficiente, que mede a sensi
bilidade da açÃo com relação ao mercado, foi comprovado empi-
ricamente com res~ltados satisfatórios, pelo menos ao que se
refere à comprovação de que o risco varie de forma diretamen-
te proporcional ao reto.rnoesperado. Embora não caiba aqui a-
zie Lí.aa r , gostaríamos de acrescentar como sugestão, o de senval
vimento de estudos referentes a outras medidas para a quanti-
ficação do risco - por exemplo, o desvio padr~o.

Frente a todo esse desenvolvimento com que a abordagem
Fundamentalista se estruturou, embora não fornecendo crité-
rios totalmente matemáticos, pois incluiu +amb ém jUlg2Bentos,
podemos considerá-la como uma abordagen científica e aplicá-
vel a08 mercados desenvolvidos ou àqueles menos desenyolvid.os
como o mercado brasileiro.

Não significa, porém, que a adoção dessa teoria garan-
tirá o sucesso .:!araos Lnve std dores -.questão colocada coo.o
·terceiro objetivo específico. Em. mercados mais desenvolvidos,
ou mesmo nos eficientes, o investidor fundamentalista garanti
rá Seu sucesso em função da sua habilidade em m8nir~léY as ~
riá7eis, f'a zando ju Lgarn=ntoe va certudoe e oportunos. Se o mer-

ca~o, em sua maioria, é composto de investidores que aplicam
tácnic3s menos cienti~icas, tácnicas estas CUjC3 preS3upcsto8
estão 8mpla:o.en tesu j eitos a crítica s, o Lnve stidor funda.:nent~
lista nem sempre roãerá obter a1tos ganhos de ca p í, ta 1, ainda
que este tenha identificado ações subava Lí.ada s , Esta situação
poderá acontecer, porque nem sempre este investiàor será 8~fi
cier:temente grende, pa ra alterar o mov íznen to dos preços de
!Ilercado J f36 os demaLs Lnvs s tido!."esnão se
taTI!:.ir:3d~3 ações .. ·E19, pr ova ve Ime n te , não

- ~.
," -.' I
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-de aumen~os de preços que na o estejam baseados em mudanças do
valor da ação, o que o levará a perder algumas oportunidades
de ganhos, assim como poderá evitar :perdas.

", "

t ., •...

.~ • I .

o MERCADO 13R.A..SILEIRO Z .A ABOPJ)AGEi1I FUNi)}.L'IENTALISTA

Considerando que o ambiente ,e o compor tamen todo merc~
do €, decisivo para a identificação da utilidade ou não do uso
õ.e determin8dos cri~érios para a evaliaçã o de ações, tentemos"
posicionar o ~ercado de ações brasileiro, no sentido de tomar
mos uma posição quanto a aplicação dos princípios fundamenta-
_. ~
..lJ..S 1.8 no me 520.

A evolução do mercado'brasileiro te~ sido aconparL~ada
de um clima de expectativas e, especulações. Até bem pouco tem
~o atrás, o sucesso do investimento em deterninada aç80 depen
dia, de sua liQ.uidezna Bolsa e da pressão manipule dare exerci

" -
ãe sobre ela~ Frequentemente, uma ação era compr3da 'devido às
expectativas de sua venda num futuro pr6ximo por um preço ma-
ior, e não em função de sua real lucrativ'"idade.'I'8TIfbé'!Jl, ocos
tume das empresas em calcular divide~dos co~o percentage~ do
capital social, implicou em que, mantida a tradição de uma de
"te:r:z::.:':r:.adgpercentage~, o aumento contábil do capital social
~plicari3 e~ UJ maior 80~tante de dividendos para cada 3cio-
nista. A partir daí, os aumentos dos preços em vésper~s de bo
nificações poderiam ser explicados como sinal de que os acio-
nist25 p::-e=eria:::l(hoje a í.nda ocorre esse feLô~er:o, porta:::l'to-
os acioúist3s pro7EvelDente, preIere~) u=z dist=iouição de DQ

~Iicações, pura consequentes aumentos de dividendos mais ce-
do do que fariam as empresas.

PrGvavelm~nte, esta situação possa 3er justificada co;:!!
bese I::.O fa to' de qus pera a !:laior:_8 da s en::presa s br3sileir2 s,
.e preocu;:p.ç30CO::::l relação ao mercado de capitais rss'tri='S:3-:::: S

J':': :::~.-....; ''-'í~''::''''';: ""\.
•••. ..J - - '1 ~- ••
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de dividendos consiste mais em remuneraçao do capital pr6prio
do 'lueIlllm importante curso de ação, com vistas a contribuir
par-a a maximização da ri'lueza dos a-oLorrí stae ,

Felizmente já se pode· observar, pelo menos em aLguma ..
empresas de porte, que existe uma tendência em definir políti
cas de taxas metas de dividendos, atrav~s do estabelecimento
de percentagens planejadas sobre os .Iu cros • .Esta prática par~
ce pretender capitalizar para0 preço da ação as vantagens da

, -~' .

.-

estabilidade de dividendos, baseando-se na possibilidade
que os investidores valorizem· essa estabilidade através

de
·de

. .... ...•maa or co re ça o,
Podemos então considerar que estamos caminhando para

uma maturidade no mercado de capitais, significando 'lue os
conceitos tratados sob a abordagem Fundamerrta Ld stie podem ter
validade no.mercado brasileiro. Logicamente, o sucesso do in-
vestidor vai depender de sua capacidade em identificar as va
riáveis mais relevantes no processo de análise de cada ação,
que pode variar de uma para outra • .Em outras palavras, da ca-
pacidade de identificar, al~m dos aspectos da economia, indú~
tria, empresa, li'luidez e prazos. de se manter a açao, também
como a ação reagirá a eventos CO:ülO bonificações, subscrições
e dividendos .•

,
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