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Resumo: Trata dos diversos modelos de avaliação de bancos disponíveis na literatura de
finanças, comparando seus fundamentos teóricos e o tratamento dado às características
singulares dos bancos proporcionadas pela atividade de intermediação financeira. Para
cada modelo, são abordados os principais determinantes de valor, suas limitações e
aplicabilidade prática.

Palavras-Chaves: Avaliação de empresas - Instituições Financeiras - Modelos de
Avaliação - Bancos Comerciais - Fluxo de Caixa Livre - Dividendos Potenciais



ÍNDICE

INTRODUÇAO " 1

MODELOS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 4

1. Modelo Contábil 4

2. Modelo de Desconto de Dividendos 8

3. Modelo de Lucros ..: 28

4. Modelo de Fluxo de Caixa Livre 33

5. Modelo Economic Value Added - EVA 44

6. Modelo de Opções 51

7. Análise Comparativa dos Modelos de Avaliação 60

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 72

1. Funções das Instituições Financeiras 74

2. Regulamentação Bancária 81

3. Características Especiais de Bancos 84

MODELOS DE AVALIAÇÃO DE BANCOS 100

1. Modelo de Avaliação a Mercado 103

2. Modelo de Price / Eamings 109

3. Modelo de Dividendos Potenciais : 113

4. Valor "As Is" x Valor para um Comprador.. 128

CONCLUSÃO 132

BIBLIOGRAFIA ;.............................•...... 140



.~;: .

AGRADECIMENTOS

A minha esposa Tatiana, que ao longo dos 10 meses necessários para desenvolver este
trabalho, sempre me apoiou e incentivou, sem se importar com os sacrifícios que a
elaboração de uma dissertação invariavelmente impõe aos familiares mais próximos de
um mestrando. A ela, devo a conclusão desse trabalho.

Aos meus pais, que sempre me apoiaram e incentivaram em todos os meus desafios.

Ao Prof. Douat, pelas orientações que muito contribuíram para esse trabalho.

~k
./ ;::i,B.>



INTRODUÇÃO

A indústria bancária atravessa uma fase de concentração das operações em um número

menor de instituições. Este movimento pode ser observado desde meados dos anos 80,

em particular nos EUA, através das diversas operações de fusões e aquisições de

instituições financeiras. Inúmeras instituições de pequeno porte foram adquiridas por

outras maiores ou simplesmente faliram, assim como foram anunciadas diversas fusões

entre bancos de grande porte. Os 14.000 bancos existentes nos EUA em 1975 foram

reduzidos para 10.500 em 1995, e este número continuou a cair nos anos seguintes. As

estimativas são de que este processo somente deve se estabilizar quando restarem

apenas 5.000 instituições (JOHNSON, 1996, pag 18).

No Brasil, este processo teve início na década de 90, em particular após a adoção do

Plano Real em 1994. As ineficiências operacionais reveladas pela perda das receitas

inflacionárias colocaram em dificuldades diversos bancos, principalmente aqueles de

menor porte. Destes bancos, vários foram adquiridos por instituições mais sólidas,

enquanto outros faliram ou sofreram intervenções do Banco Central. A perda das

receitas de float também pressionou os grandes bancos a expandirem suas carteiras de

crédito e suas receitas de tarifas para compensar a queda de rentabilidade. Para atingir

estes objetivos, a saída mais direta era a compra de instituições de pequeno e médio

portes.

o processo de concentração da indústria bancária no Brasil foi incentivado pelo

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro

Nacional (PROER), lançado em novembro de 1995 pelo Governo Federal. Neste

programa, os processos fusões e aquisições de bancos eram incentivados por

(ANDREZO e LIMA, 1999, pag 275):

• linhas especiais de crédito para custear as despesas de saneamento e integração das

instituições adquiridas,

• liberações de recolhimentos compulsórios sobre depósitos a vista e a prazo,
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• flexibilização do atendimento dos limites operacionais aplicáveis às instituições

financeiras, e

• diferimento dos gastos relativos aos custos, despesas e outros encargos com a

reestruturação, reorganização ou modernização das instituições adquiridas.

Outro importante incentivo à consolidação da indústria foi o programa de privatizações

de bancos estaduais, que transferiu para a iniciativa privada as principais instituições

financeiras estaduais. Estes bancos eram de grande interesse para instituições privadas

nacionais e estrangeiras, devido à numerosa base de clientes cativos (como funcionários

públicos e entidades governamentais) com grande potencial de desenvolvimento e aos

créditos fiscais acumulados pelos anos consecutivos de prejuízos. Por estes motivos, os

ágios pagos pelo bancos privatizados (em relação aos preços mínimos estabelecidos

pelo Governo) muitas vezes superaram a barreira dos 100%. ,

Em um processo de fusão ou aquisição, a determinação do valor da instituição

financeira é crítica para o sucesso da operação, tanto sob o ponto de vista do comprador

quanto do vendedor. Para o comprador, uma avaliação conduzida incorretamente pode

implicar o pagamento de um preço superior ao valor do banco adquirido, dificultando a

obtenção do retomo necessário sobre o investimento. Para o vendedor, pode implicar a

venda por um preço inferior ao valor real do banco, representando uma destruição de

valor para os acionistas atuais.

A utilidade de uma avaliação de banco não se restringe a processos de fusões e

aquisições. Pode ser utilizada também como uma ferramenta gerencial, fornecendo

importantes referenciais para alocação de recursos entre as diversas unidades de negócio

de um banco ou para determinação da remuneração de executivos. O acompanhamento

do valor de um banco permite também às autoridades monetárias a adoção de medidas

preventivas contra crises no sistema bancário e seus consequentesimpactos negativos

sobre os demais setores da economia. Por último, a avaliação de bancos também é uma

ferramenta importante para clientes da instituição financeira (notadamente para grandes

investidores institucionais), preocupados com a solvência do banco onde realizam seus

investimentos.

,:,1,
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o presente estudo tem como objetivo discutir e comparar diferentes modelos de

avaliação de bancos identificados na literatura de finanças. Devido às atividades que

exercem no sistema econômico, as instituições financeiras apresentam características

especiais, quetomam sua avaliação mais complexa do que a avaliação de empresas não-

financeiras tradicionais. A análise estará focada na forma como os diversos modelos de

avaliação conseguem tratar tais características de maneira adequada, incorporando-as à

estimativa de valor do banco.

o pnmeiro capítulo apresenta os modelos tradicionais de avaliação de empresas,

comparando-os segundo critérios de precisão e aplicabilidade prática. No segundo

capítulo, são apresentadas as funções desempenhadas pelas instituições financeiras e as

características singulares que decorrem do exercício destas funções. Também neste

capítulo é discutida a importância da avaliação de empresas para as autoridades

monetárias.

o terceiro capítulo apresenta os modelos específicos para avaliação de bancos,

destacando os principais determinantes de valor em cada um dos modelos e suas

limitações teóricas e práticas. O último capítulo apresenta a comparação entre os

modelos de avaliação de bancos sob a ótica dos fundamentos de finanças e das

características singulares dos bancos.

.... '
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MODELOS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

1. MODELO CONTÁBIL

o método mais direto de avaliação de uma empresa consiste na diferença entre o valor

contábil de seus bens e direitos - o ativo - menos o valor contábil de suas obrigações

com terceiros - o seu passivo - o que equivale ao valor do patrimônio líquido declarado

nas demonstrações financeiras.

Ativo

• Passivo Circulante

Passivo

• Ativo Circulante

• Ativo Realizável
a Longo Prazo

• Passivo Realizável
a Longo Prazo

• Ativo Permanente

Ou seja,

empresa
= (Valor co~tábilJ _ (Valor con~ábilJ

dos ativos dos paSSlVOS
Valor da

A simplicidade deste método de avaliação implica, no entanto, em um elevado risco de

erro na mensuração do valor de uma empresa 1
, proporcionado por diversos fatores, tais

como:

• efeito da inflação sobre o valor da empresa: o valor dos ativos declarado nas

demonstrações financeiras é dado pelo seu custo histórico de aquisição ajustado a

uma depreciação acumulada, sendo que ambos elementos - o custo de aquisição e a

I Considera-se como erro na avaliação da empresa a.diferença entre a estimativa de valor para a empresa
e seu preço de mercado justo.
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depreciação - são definidos em termos monetários da época de aquisição, ou seja,

em unidades monetárias nominais. Este procedimento contábil tende a subestimar o

valor real dos ativos da empresa, pois a maioria dos ítens do ativo de uma empresa

tem seu preço elevado ao longo do tempo.

• efeito da obsolescência de ativos: mudanças nos padrões tecnológicos podem

acelerar substancialmente a obsolescência de um ativo, reduzindo seu valor de

mercado. A depreciação considerada nas demonstrações financeiras, por sua vez, é

determinada com base em regras arbitrárias e estáticas, que não capturam o efeito

das mudanças tecnológicas. Um ativo pode se tomar obsoleto muito antes do final

de sua "vida útil" estabelecida pelas normas contábeis.

• efeito da sinergia entre ativos: o modelo não considera a empresa como um

empreendimento (ou ongoing organization). Haverá criação de valor para o

acionista sempre que o valor dos ativos em conjunto for superior ao seu valor de

aquisição (ou contábil), o que significa que o valor dos ativos enquanto parte de um

empreendimento deve ser superior ao valor dos ativos considerados isoladamente.

Para CORNELL (1993), esta diferença entre o valor conjunto e o valor isolado dos

ativos é o retomo proporcionado pelo capital organizacional, que inclui ativos

intangíveis e goodwill, tais como'':

alta capacidade intelectual dos administradores e funcionários da empresa,

proporcionando uma melhor utilização dos ativos disponíveis;

relacionamento de longo prazo entre funcionários e administração, o que facilita

o trabalho em equipe e eleva a eficiência;

boa reputação da empresa perante fornecedores e clientes, incluindo o

desenvolvimento de marcas reconhecidas pelo mercado capazes de comandar

um preço premium e/ou elevar o volume de vendas;

uma rede eficiente de fornecedores e distribuidores que trabalhem em sinergia

com a empresa.

2 Empresas de serviços são um com exemplo onde o capital organizacional é responsável pela maior
parcela do valor da empresa.

5



• efeito das oportunidades de crescimento: a avaliação contábil ignora o potencial de

criação de valor através da realização de novos investimentos com taxas de retomo

atrativas. Como será demonstrado mais adiante nas discussões de outros modelos de

avaliação, o valor das oportunidades de crescimento é um dos drivers mais

importantes do valor de uma empresa, e este não está refletido nas demonstrações

financeiras. As oportunidades de crescimento também estão relacionadas com o

capital organizacional, uma vez que a descoberta de tais oportunidades depende

diretamente da qualidade da administração da empresa.

Em suma, há importantes fatores não considerados pelo modelo contábil que podem

distorcer a avaliação da empresa. Não é possível, contudo, afirmar se o valor contábil da

empresa será sempre inferior ou superior ao seu valor justo; as limitações aqui

apresentadas não atuam todas em um único sentido. Ao desconsiderar o efeito da

inflação, do capital organizacional e das oportunidades de crescimento, o modelo tende

a subestimar o valor da empresa; porém, o efeito é contrário ao não considerar

adequadamente a obsolescência dos ativos.

Modelos Contábeis Ajustados

Algumas das limitações ressaltadas aqui podem ser contornadas através de ajustes no

valor contábil dos ativos. O valor histórico pode ser substituído pelo custo atual de

reposição deste ativo por outro equivalente, eliminando distorções relativas aos efeitos

da inflação e da obsolescência. Uma limitação para esta aplicação é que poucas vezes é

possível encontrar um ativo equivalente; na maioria das vezes a reposição inclui

também algum tipo de avanço tecnológico, resultando em uma combinação de reposição

com investimento líquido. Por este motivo, o valor resultante da aplicação do custo de

reposição é geralmente interpretado como um limite máximo para o valor da empresa.

Se o valor de mercado de uma empresa superar significativamente o seu valor de

reposição, seria possível replicá-la a um custo mais baixo, reduzindo seu valor de

mercado. O quociente entre o preço de mercado e o custo de reposição é conhecido

como q de Tobin, após teoria desenvolvida por James .Tobin segundo a qual este índice

tende a 1 no longo prazo'.
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Apesar de contornar as limitações referentes aos efeitos da inflação e da obsolescência,

a avaliação através do custo de reposição continua a ignorar o valor do capital

organizacional e das oportunidades de crescimento. Se a empresa for detentora de ativos

intangíveis relevantes e tiver boas oportunidades de crescimento, seu valor de mercado

poderá ser superior ao seu valor de reposição.

Outro ajuste possível no modelo contábil é através da substituição do valor contábil dos

ativos pelo seu valor de liquidação, isto é, pelo valor resultante do encerramento da

empresa, venda de seus ativos separadamente e pagamento de suas obrigações.

Novamente, o valor do capital organizacional e das oportunidades de crescimento é

desconsiderado, e o valor resultante deste modelo geralmente é interpretado como um

valor mínimo de uma empresa. Se o valor de mercado atingir níveis inferiores ao valor

de liquidação, torna-se vantajoso adquirir a empresa pelo valor de mercado e liquidá-la,

vendendo seus ativos separadamente.
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2. MODELO DE DESCONTO DE DIVIDENDOS

o retorno proporcionado ao proprietário de uma ação é função dos dividendos recebidos

ao longo do período de investimento e do valor de venda da ação ao final deste período.

Deste modo, pode-se definir o valor de uma ação como o somatório do valor presente

dos dividendos recebidos ao longo do período de investimento e do valor presente do

preço de venda da ação ao final deste período:

dI d2 do, dl1

Vo = (l + p) + (l + p) 2 + (1+ p) 3 + ... + (1+ p)"

Onde: vo = valor intrínseco da ação no momento zero

d., d2, ... = valor do dividendo por ação recebido no período 1,2, ...

pn= preço de venda da ação no período n

p = taxa de desconto ajustada ao risco

Supondo que, ao final do período de investimento, a ação seja vendida por um preço

equivalente ao seu valor intrínseco, o preço de venda também pode ser definido como o

valor presente dos dividendos e do preço de venda ao final de mais um período de

investimento:

dn+1 + dn+2 + dn+3 + ... + dl1+111

P; = (1 + p)"+1 (l + p)"+2 (1 + p)"+3 . (1 + p)/1+111

Substituindo (2) em (1) e replicando este raciocínio, tem-se:

d d d d
Vo = I + 2 + 3 + 4 + ...

(1 + p) I (1 + p) 2 (1 + pi (1+ p )4

Considerando-se o valor conjunto de todas as ações, tem-se que o valor de uma empresa

para os acionistas (Vo) é igual a:

(1)

(2)

(3)

"'iij;\
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D D D Dv: = I + 2 + 3 + 4 + ...
O (1+p)1 (1+p)2 (1+p)3 (1+p)4

(4)

Onde: Dl> D2' ... = valor do total de dividendos distribuídos no período 1, 2, ...

p = taxa de desconto ajustada ao risco

Este modelo de avaliação é denominado modelo de desconto de dividendos (MDD),

segundo o qual o valor de uma .empresa é definido pelo valor presente de uma

perpetuidade de dividendos.

É importante ressaltar que o MDD não ignora os ganhos de capital sobre o valor de uma

ação. O ganho de capital em um determinado período de investimento é função do valor

da ação ao final deste período, e este' valor pode ser determinado em função dos

dividendos futuros. "The Dividend Discount Model asserts that stock prices are

determined ultimately by the cash flow accruing to stockholders, and those are

dividends" (BODIE, 1996, pago 525).

Embora bastante intuitivo, o MDD é de dificil aplicabilidade, uma vez que envolve uma

estimativa de todos os dividendos futuros a serem pagos ao proprietário de uma ação. O

modelo de desconto de dividendos com crescimento constante ~ ou simplesmente

modelo de Gordon ~ introduz a simplificação de que os dividendos crescem a uma taxa

constante, g, de modo que é possível determinar o valor de todos os dividendos após o

período 1 como uma função do dividendo pago neste período:

D2 = D, . (J+g)

D3 = Df. (J+g/

Dn = o: (J +g/-f (5)

Substituindo (5) em (4), tem-se:

" ~. ..},
<>"
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(6)

Como a equação (6) é a soma de uma progressão geométrica, pode ser simplificada

para'':

(7)

Para a aplicação do modelo de Gordon, é necessário que a taxa de crescimento dos

dividendos seja inferior à taxa de desconto (g < p). Caso contrário, o valor da ação

tenderia ao infinito. Na realidade, não parece possível que uma empresa consiga elevar

seus resultados em taxas superiores à taxa de desconto, indefinidamente. Isso

geralmente é possível apenas por curtosperíodos de tempo, geralmente no início do

ciclo de vida do empreendimento. O modelo de Gordon é mais indicado para empresas

maduras, onde há escassez de oportunidades de crescimento e, portanto, os dividendos

crescem a taxas baixas e constantes.

Para empresas que não apresentam um perfil estável de crescimento nos resultados,

deve-se utilizar o MDD de múltiplos estágios. O modelo consiste em estimar diferentes

taxas de crescimento para as diferentes etapas do ciclo de uma empresa, até que uma

taxa estável seja atingida. Deste modo, os dividendos para os períodos de rápido

3 Demonstração dá simplificação:

(a)

Multiplicando ambos os termos por (1+p )/( 1+g), obtém-se:

(1+p)/(l+g) . Vo = DI/(1 +g) + D/(l+p) + DI. (l+g)/( 1+p)2 + ...
...":"

-(b)

que pode ser simplificado para:

Subtraindo a equação (a) da equação (b), obtém-se:

(1+p)/(l+g) .Vo - Vo= D/(l+g)

Vo = DI/(p - g)

10



crescimento são projetados separadamente, e o modelo de Gordon é aplicado apenas

após a estabilização do crescimento. O valor da ação, neste caso, equivale ao somatório

do valor presente dos dividendos projetados individualmente e do valor resultante da

aplicação do modelo de Gordon:

(8)

Dividendos projetados individualmente Modelo de Gordon

No mundo real, onde as incertezas sobre o desempenho da empresa em um determinado

período futuro são maiores quanto mais distante for o período, o MDD de Múltiplos

Estágios também pode ser um instrumento de grande auxílio. Os primeiros períodos

podem ser projetados separadamente, pois a disponibilidade de informações é maior e

as incertezas sobre a economia e a indústria na qual a empresa está inserida são

menores. Para os períodos mais distantes, pode-se aplicar uma taxade crescimento

constante. Como estes períodos distantes devem ser trazidos a valor presente (e o fator

de desconto será bastante elevado), erros na previsão da taxa de crescimento não tendem

a produzir distorções significativas sobre o valor da empresa.

A relação entre lucros, dividendos e taxas de crescimento

A contribuição de Gordon para o modelo de desconto de dividendos foi a introdução do

conceito de taxa de crescimento constante (g), o que permitiu a simplificação para a

fórmula descrita na equação (7):

(7)
(p - g)

Para Gordon, a taxa de crescimento dos dividendos é função direta de (i) o retorno

conseguido sobre os novos investimentos realizados e (ii) O volume destes

investimentos. Para demonstrar esta relação, deve-se analisar a relação entre lucro e taxa

11



de retomo do investimento. O lucro em um determinado período é determinado pelo

retomo sobre os ativos existentes no período anterior acrescido do retomo sobre os

novos investimentos realizados, ou seja,

Xt =Xt-I + 11. p* (9)

onde: X, = lucro no período t

It = investimento realizado no período t

p* = taxa de retomo sobre os novos investimentos (lt)

o conceito de lucro utilizado na equação acima não é o conceito contábil, pois este

depende, muitas vezes, de regras e normas arbitrárias que não refletem o resultado real

da empresa. O conceito de lucro a ser considerado é o conceito de lucro econômico, isto

é, o montante máximo de recursos que podem ser distribuídos aos acionistas sem afetar

a capacidade produtiva atual da empresa ou, em outras palavras, o lucro líquido de

"depreciação econômica". Este conceito de lucro foi desenvolvido com base na

definição de renda proposta por Hicks, segundo a qual renda de um indivíduo em um

período de uma semana pode ser definida por "the maximimum value which he can

consume during a week, and still expect to be as wel! off at the end of the week as he

was at the beginning" (HICKS, 1946, pago 172). Se o indivíduo gastar acima deste

volume, ele estará "pior" ao final da semana; se, por outro lado, ele gastar menos do que

este volume, ele estará "melhor" ao final da semana. O mesmo conceito pode ser

aplicado para empresas. Se a empresa distribuir aos seus acionistas um vàlor inferior ao

seu lucro econômico, haverá um acúmulo de capital na empresa (ou seja, uma

"poupança") e o valor das ações subirá. Se o total de dividendos for superior ao lucro

econômico, haverá depreciação líquida dos ativos da empresa, comprometendo os

resultados futuros e reduzindo o valor das ações.

Considerando um cenário onde todo o financiamento é interno (via retenção de lucros),

temos que:

li =Xt-I. k (10)
......, .
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onde k = valor do investimento no período t expresso como uma fração do lucro no

mesmo período. Como somente o financiamento interno é considerado, ké

também a taxa de retenção de lucros (e .l-k, a taxa de distribuição de

dividendos)

Substituindo (10) em (9), tem-se:

X, = Xt-l + Xt-1 • k . p*

Ou

Xt =Xt-J. (1 + k.p*) (11)

Ou seja, os lucros da empresa crescem à taxa k.p*. Multiplicando-se ambos os termos

da equação (li) pela taxa de distribuição de dividendos (1-k), obtém-se:

DI = DI-J• (l + k.p*) (12)

Ou

1 + k.p* g (13)

Portanto, demonstra-se que a taxa de crescimento dos dividendos é função da taxa de

retorno e do montante de novos investimentos. Assim como os lucros, os dividendos

também crescem à taxa k.p* em um cenárioonde os investimentos são financiados com

retenção de lucros. E, se os dividendos crescem à taxa k.p*, o valor da empresa também

crescerá à mesma taxa.

Com base no modelo de Gordon, conclui-se que, quanto maior for a taxa de crescimento-

dos dividendos, maior será o valor da empresa. Por outro lado, quanto maior for ataxa

de crescimento, maior será a retenção de lucros para financiar os investimentos (dada

;~
.~
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uma taxa interna de retomo p*)e, portanto, menor serão os dividendos no período 1. A

taxa de crescimento produz, portanto, dois efeitos contrários sobre o valor da empresa.

o resultado combinado destes dois efeitos sobre o valor da empresa dependerá da taxa

interna de retomo (p*) dos investimentos realizados. Considere o exemplo de unia

empresa sem novos projetos de investimento, de modo que todo o dividendo é

distribuído e o crescimento, conseqüentemente, é zero. Neste caso, o valor da empresa

(Vo) é:

(14)

Caso a empresa decida realizar investimentos periódicos, será necessário reter uma

parcela (k) dos lucros para financiá-los, reduzindo o montante de dividendos

distribuídos no período 1. Por outro lado, os dividendos passarão a apresentar um

crescimento (g) ao longo dos períodos, de modo. que, pelo modelo de Gordon, o novo

valor da empresa (V o')é dado por:

v; I _ D) x (1 - k)
o - (p - g)

(15)

A equação (15) pode ser reformulada para:

v; I _ D) (1 - k)
o - - x -~(-~J~-

p 1- ~ xk

(1 - k)VoI = Vo X _--'--,~"..... -'---

1-(~)Xk
(16)

Logo, o novo valor da empresa será maior ou menor que o valor inicial dependendo do

termo [(l-k) / (1-(p*/p).k)] na equação (16). Este termo pode ser simplificado para:
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----.:{:.....,...1 _- -;-k:..-) _ =

l-(~)Xk
p-pxk
p-p*xk

(17)

Pela equação (17) segue que:

• Se p* > p, então [(l-k) / (l-(p*/p).k)] > 1

• Se p* = p, então [(l-k) / (l-(p*/p).k)] = 1

• Se p* < p, então [(1-k) / (l-(p*/p).k)] < 1

Em outras palavras, o impacto sobre o valor da empresa de uma retenção de lucros para

financiamento de dividendos dependerá da relação entre a taxa interna de retomo dos

novos investimentos (p*) e a taxa de retomo de. mercado (p). O valor da empresa

somente crescerá se a taxa interna for superior à taxa de mercad04
. Se, por outro lado, a

taxa interna for inferior à taxa de mercado, o valor da empresa efetivamente será

reduzido, apesar dos lucros - e dos dividendos - apresentarem crescimento ao longo dos

períodos. Crescimento de lucros não é, portanto, garantia de incremento no valor de

uma empresa. É necessário que o crescimento nos lucros seja impulsionado por projetos

com taxa interna de retomo superior à taxa de retomo de mercado.

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) analisaram o crescimento médio de vendas

e o diferencial entre. taxa de retomo sobre investimentos e custo de capital para uma

amostra composta por todas as empresas não-financeiras do índice S&P 500 (um total

de 420 empresas) no período 1987-1991. o efeito da combinação destes dois elementos

foi medido através da relação entre preço de mercado e valor do patrimônio líquido, ou

seja, através domarket-to-book ratio.

4 Se a taxa interna de retomo é superior à taxa de mercado, o investimento apresenta um valor presente
líquido positivo, ou seja, o investimento agrega valor à empresa.
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RELAÇÃO ENTRE VALOR DE MERCADO, SPREADS E CRESCIMENTO
Market-to-book ratios

Taxa média
de cresci-
mento de Spread médio (ROIC -Custo de capital)
vendas (1987-91)
{1987-91! <-5% -5% a -2% -2% a +2%

<3% 1.5 1.8 1.7

3%a6% 1.7 1.6 2.1

6%a9% 1.5 1.6 2.0

9% a 12% 1.3 2.0 2.3

12% a 15% 1.8 1.8 2.8

>15% * '1.7 3.1

2%a5% >5%

* *

1.9 *

2.9 3.6

4.0 5.1

* 5.5

3.6 5.3

• 5 ou menos empresas
Fonte:COPELAND (1995, pag 83)

A análise dos dados acima fornece uma evidência da relação entre taxas de crescimento,

taxas de retomo e valor da empresa apresentada anteriormente. Com efeito, quanto

maior forem o crescimento da empresa e o diferencial entre taxa interna de retomo e

custo de capital, maior será o valor da empresa comparativamente ao seu valor contábil.

Quando o diferencial de taxas é negativo, um maior nível de crescimento não implica

um maior market-to-book ratio.

Como pode ser observado, para todos os quadrantes a relação média entre valor de

mercado e valor patrimonial é superior a I, mesmo quando o diferencial de taxas é

negativo. No entanto, não se deve concluir que o valor de mercado será sempre superior

ao valor patrimonial. Esta relação depende de uma série de fatores, tais como inflação,

nível da taxa .de juros na economia e, principalmente, das expectativas quanto ao

desempenho futuro da empresa. O estudo acima foi realizado com a utilização de taxas

históricas de crescimento e de retomo (pois são as únicas observáveis na prática),

enquanto o market-to-book ratio depende fundamentalmente das expectativas futuras

dos investidores.
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A relevância da política de dividendos

Ao afirmar que o valor de uma empresa é equivalente ao valor presente de seus

dividendos futuros, o modelo de desconto de dividendos remete, naturalmente, a uma

questão: o valor de uma empresa é função de sua política de dividendos? Caso isso seja

verdadeiro, existe um nível ótimo de dividendos que maximize o valor da empresa?

Empresas com altos níveis de distribuição de lucros (payout) são transacionadas com

um prêmio em relação às empresas com baixo payout?

Com base na discussão sobre taxa de crescimento dos dividendos, Gordon afirma que há

um nível ótimo para a distribuição de dividendos por uma empresa. A retenção de

lucros deve ocorrer apenas para financiar os investimentos com taxa interna superior à

taxa de mercado (p* > p), e todo o excedente de lucros deve ser distribuído aos

acionistas. Se a retenção de dividendos for superior a este ponto ótimo, o valor da

empresa será reduzido, pois investimentos com taxa de retomo insuficiente serão

realizados. Se, por outro lado, a retenção for inferior ao nível ótimo, oportunidades de

crescimento serão desperdiçadas e o valor da empresa também será reduzido.

Valor da
empresa

Valor
máximo

Nível ótimo
de retenção

Taxa de retenção
de lucros

Esta visão foi contestada por MODIGLIANI e MIL LER (1961), que consideram que a

taxa de distribuição de dividendos não tem efeitos sobre o valor da empresa. Par,~~es ,;',,, ••

autores, o erro de Gordon f01 desenvolver sua teoria dentro de um cenáifgt~~?:i:~,: . ',: "

financiamento exclusivamente interno, o que constitui um caso muito particular e de: "
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pouca relevância empírica. Neste cenário específico, a política de dividendos toma-se

indissociável da política de investimentos (pois só haverá investimento com retenção de

lucros), e existe, sem dúvida, um nível ótimo de investimentos dado pela relação entre a

taxa interna de retomo dos investimentos (p*) e a taxa de retomo de mercado (p)

Taxainternade retornodo
investimento(p*)

Taxade retorno I---~-~..::----------
demercado(p)

Nívelótimo
de investimento

Nívelde
investimento(k)

Quando a possibilidade de financiamento externo (emissão de bonds ou ações) é

considerada, a política de dividendos toma-se irrelevante para a determinação do valor

da empresa. Na realidade, a política de dividendos apenas altera a forma pela qual o

retomo é distribuído aos acionistas - através de dividendos ou sob a forma de ganhos de

capital.

Para demonstrar sua teoria, Modigliani e Miller consideram um cenário simplificado

com mercados de capitais eficientes'', comportamento racional dos investidores" e

perfeita previsibilidade do futuro 7
. Ao eliminar a restrição de financiamento

exclusivamente interno, o valor de uma empresa pode ser definido por:

5 Um mercado de capitais eficiente apresenta as seguintes características: (i) o preço dos ativos é dado
pelo mercado, sendo que nenhumplayer é grande o suficiente para alterá-lo através de suas transações;
(ii) todos os participantes têm igual acesso às informações necessárias, sem custos; (iii) não há custos de
transação ou diferenciais de taxação entre a distribuição de lucros ou ganhos de capital.
6 Investidores com comportamento racional sempre preferem mais riqueza a menos riqueza, e não fazem
distinção se a riqueza é em forma de distribuição de dividendos ou ganho de capital.
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~ = 1
--- X (Dt+1 + ~+I - mt+1 x Pt+l)
(1 + p)

(18)

Onde: Vt = valor da empresa no período t

p = taxa de retomo no período de investimento

Dt+1= total de dividendos distribuídos ao final do período de investimento

mt+1= número de novas ações emitidas no período de investimento

Pt+1= preço da ação ao final do período de investimento

Ou seja, o valor de uma empresa é igual ao valor presente dos dividendos distribuídos

(Dt+l) acrescido do valor presente do valor da empresa ao final do período de

investimento (Vt+I), descontando-se o montante referente a novas emissões de ações

(mt+1+ Pt+I)'

A definição acima destaca as duas possíveis influências que a política de dividendos

possui sobre o valor da empresas. Primeiro, diretamente o valor através do termo D t+1,

de modo que quanto maior for a distribuição de dividendos ao longo do período de

investimento, maior o valor. Segundo, inversamente através do termo (-m t+1 . P t+I)'

Dada sua política de investimentos, quanto maior for a distribuição de dividendos,

maior será a necessidade de emissão de novas ações para captar os recursos necessários

aos investimentos programados.

A controvérsia acerca da política de dividendos surge exatamente pelo fato dos dois

impactos da política sobre o valor da empresa possuírem efeitos contrários. No entanto,

dentro do cenário considerado, pode-se afirmar que estes efeitos se cancelam

exatamente, deixando o valor final inalterado.

.•..:"',

7 Em um cenário com perfeita previsibilidade do futuro, todos os investidores têm conhecimento do
desempenho futuro das empresas. Neste cenário, não há necessidade de distinção entre ações e títulos de
renda fixa; ambos oferecem a mesma taxa de retorno, a qual é a taxa de retorno de mercado.
S Na realidade, a política de dividendos também pode afetar o valor da empresa através do termo [V 1+IJi,

se for considerado que a política atual de dividendos indicar qual será a distribuição em (t+ 1). No entanto,":,.
Modigliani e MiIler partem do pressuposto que a 'distribuição de dividendos em (t) e em (t+ 1) são ".'
independentes.

~.
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Para provar esta neutralidade, Modigliani e Miller partem da simples. consideração de

que uma dada política de investimentos deve ser financiada por fontes internas e/ou

externas:

11= (Xt - DJ + (ml+l . PI+l)

Onde: It = valor total dos investimentos no período t

X, = lucro no período t

D, = total de dividendos distribuídos no período t

O primeiro termo (X, - Dt) indica a quantidade de recursos que foi retida pela empresa -

financiamento interno - e o segundo termo (mt+1 . Pt+1), a quantidade de recursos

captada no mercado - financiamento externo.

Substituindo (19) em (18), tem-se:

(20)

Como a equação (20) define o valor da empresa de maneira independente dos

dividendos distribuídos (Dj), segue que a política de dividendos em um determinado

período não afeta o valor da empresa. Como o mesmo raciocínio pode ser aplicado para

t+ 1, t+2 e assim por diante, pode-se afirmar que:

v, = t[ 1 I X (XI - 11)]
1=1 (1 + p)

(21)

Deste modo, o valor da empresa é, portanto, função da capacidade de geração de lucros

de seus ativos (Xt) e de sua política de investimentos (ID, que independem da política de

dividendos adotada pela empresa. "Given a firm 's investment policy, the dividend

payout policy it chooses to follow will affect neither the current price 01 its shares nor

the total return to its shareholders ':(MODlqUANI e MILLER, 1961, pago 511). A

política de dividendos afeta somente a forma pela qual' o retorno para o acionista é'::
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distribuído, ou "empacotado": sob a forma de dividendos ou sob a forma de ganho de

capital.

Se urna empresa decide elevar a distribuição de dividendos, dada sua política de

investimentos, a emissão de novas ações necessária para levantar os recursos terá corno

efeito a redução da participação dos acionistas atuais no valor terminal da empresa

(Vt+d. Corno, no cenário considerado - com mercados perfeitos, investidores racionais

e perfeita previsibilidade - a taxa de retorno (p) deve ser a mesma para todos os

investidores e para todas as opções de investimento, pode-se afirmar que o valor

presente da parcela de dividendos futuros que será direcionada para os novos acionistas

~ que é equivalente ao valor das novas ações emitidas e também à redução da

participação dos acionistas atuais no valor terminal da empresa - deve ser exatamente

igual ao incremento de dividendos para os acionistas atuais (Do), deixando o valor da

empresa inalterado.

A possibilidade de financiamento externo também altera a relação entre lucros,

dividendos e taxas de crescimento desenvolvida anteriormente com base no modelo de

Gordon. Para estabelecer a nova relação, tem-se que o valor da empresa, dado pela

equação (21) é

(21)

Se, para simplificação, for considerado que o valor dos investimentos em um período

(L) será sempre urna fração constante (k) do valor do lucro no mesmo período (Xj), e

lembrando que

X, = Xt-1 • (1+k.p*)

\

a equação (21) pode ser simplificada para":

9 Vale ressaltar que a equação (6) e a equação do modelo de Gordon são equivalentes apenas na hipótese
de financiamento exclusivamente interno, pois neste caso:

XI. (l-k)= XI' (l-k,) = DI
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XI X (1 - k)
~ = (22)

p - kp*

Com base na equação (22), permanece válida a afirmação de que, como o lucro O\t)
cresce à taxa kp*, o valor da empresa (Vi) também cresce à mesma taxa. A taxa de

crescimento dos dividendos, que no modelo de Gordon também crescia à taxa kp*,

passará a depender da forma como a empresa decide financiar seus investimentos.

Estabelecendo:

k = valor do investimento no período t, expresso como uma fração do lucro no

mesmo período

k, = valor do financiamento externo levantado no período t, expresso como

uma fração do lucro no mesmo período

k, = fração dos lucros. retidos no período t

tem-se que:

k = k; + k; lO (23)

Pelo modelo de Gordon, o valor presente do fluxo de dividendos para o acionista é dado

por:

XI x (1 - kr)

p-g
(24)

onde g = taxa de crescimento dos dividendos

Comparando-se as equações (22) e (24), tem-se que:

e, portanto:

Vo = DI / (p - kp*)

10 Como nó modelo de Gordon somente era considerado o financiamento externo, tem-se que ke = O e k =

kr.

:~ '. - .

',' ;.
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XI X [1 - (kr + ke )1
(p - kp*)

de modo que:

g k x p* x (1 - kr) _ ke x p x 1
(l-k) (l-k)

(25)

Pela equação (25), tem-se que a taxa de crescimento dos dividendos somente será

equivalente a k.p* (como previa Gordon) quando o financiamento for exclusivamente

interno, pois neste caso k, = O e k, = k. Em todos os demais casos, o crescimento dos

dividendos é inferior à taxa de crescimento dos lucros. De fato, quanto menor a taxa de

retenção de lucros (k.), maior será a taxa de financiamento externo (k.) e,

conseqüentemente, menor será o crescimento dos dividendos.

A relação entre taxa de crescimento de lucros e de dividendos pode ser representada

através do gráfico

Ln (lucro/dividendo)

A

Ln (Eo' (l-kr))

Ln (Eo' (I-k))

Tempo

A curva 'A' II mostra o crescimento dos lucros ao longo dos períodos e, portantov.".

apresenta uma inclinação equivalente a kp*. A curva 'B' representa o crescimento dos

dividendos quando o financiamento dos investimentos é feito totalmente com retenção

II Para linearizar as funções e facilitar a interpretação, o gráfico utiliza o logaritmo neperiano de lucros6'"
dividendos.
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de lucros; neste caso, os dividendos também crescem à taxa k.p*. Se, por outro lado, o

financiamento for realizado totalmente com recursos externos, os dividendos no período

zero serão equivalentes ao lucro neste período (payout de 100%), mas crescerão a uma

taxa inferior a kp*, como pode ser visto na curva 'C'. Em qualquer outro cenário, onde

a empresa utilize um mix de fundos internos e externos para se financiar, o nível de

dividendos inicial estará localizado entre os interceptos das curvas 'A' e 'B', o mesmo

ocorrendo com sua inclinação, como pode ser visto pela curva 'D'.

Em suma, quando a taxa de crescimento de dividendos é corretamente formulada para

permitir a possibilidade de financiamento externo, tem-se que qualquer alteração na

política de dividendos não afeta o valor da empresa. Ao considerar um cenário onde

somente o financiamento interno é possível, Gordon assume que a taxa de retenção de

dividendos é igual ao valor dos investimentos expressos como uma parcela do lucro (k,

= k). Como existe um ponto ótimo para a política de investimentos, ou seja, existe um

'k' ótimo, segue que também existe um "k, ótimo" neste cenário.

Ao se considerar a opção de financiamento externo, a retenção de lucros (k.) torna-se

independente do nível de investimentos (k). Esta independência, a qual está implícita na

equação de crescimento de dividendos estabelecida por Modigliani e Miller, garante a

irrelevância da política de dividendos.

Para confirmar esta irrelevância, considere o cenário onde a empresa opte por financiar

os investimentos através da retenção de lucros. Neste caso:

Dl
(p- g)

e como k, = k (não há financiamento externo),

V
o

= Xl X (1 - k)
p - kp*

(26)

':',:.' .

Se, por outro lado, for considerado um cenário com financiamento totalmente externo, o

dividendo no período 1 será igual ao lucro no mesmo período, e o valor da empresa será
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(27)

Pela equação (25) tem-se que, quando o financiamento é totalmente externo (k, = O e

k, = k), a taxa de crescimento dos dividendos é dada por:

_ k x (p* -p)
g 1 - k

(28)

Substituindo (28) em (27), obtém-se:

XI X (l - k)
Vo =

p - kp*
(29)

que é exatamente igual à equação (26), ou, em outras palavras, o valor da empresa

permanece inalterado independentemente se a empresa financia seus investimentos

totalmente com: retenção de lucros ou com recursos externos. O valor da empresa é,

portanto, função da capacidade de geração de lucros de seus ativos atuais (Xi) e das

oportunidades de crescimento através de investimentos (no montante 'k') com taxas de

retorno (p*) superiores à taxa de mercado (p).

A teoria de irrelevância da política de dividendos pode ser ilustrada através de um

simples exemplo numérico. Considerando-se uma empresa com ativos atuais com uma

capacidade de geração de lucros econômicos de 10 unidades monetária~ (u.m.) por ano

e uma taxa de retorno de mercado de 10% ao ano. Caso não! realize novos

investimentos, todo o lucro deverá ser distribuído aos acionistas, e o valor da empresa

será:

Vo X1/p

$10/0,10 = $100

Caso a empresa decida investir em projetos com uma taxa interna de retorno de 20% ao

ano e em valor equivalente a 30% do lucro por período, financiando-os totalmente com

retenção de lucros, o dividendo no período 1 será reduzido para 7 u.m .. No entanto, os
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dividendos terão um crescimento anual equivalente a kp* (6% ao ano), e o novo valor

da empresa será:

Vo [X. , (l-k.l] I (p - g)

= [10. (1-0,3)] / (0,10 - 0,3 .0,2) = $175

o aumento no valor da empresa foi proporcionado pela oportunidade de investir

anualmente 30% de seu lucro a uma taxa de retomo superior à de mercado, sendo que o

valor presente destas oportunidades de crescimento é de $75 ($175 - $100).

Se a empresa decidir financiar os investimentos captando recursos externos, os

dividendos para o período 1 serão mantidos em $10, mas apresentarão uma taxa de

crescimento inferior à taxa de 6% ao ano obtida como financiamento interno. Com base

na equação (28), a nova taxa de crescimento será:

g = k. (p* - p) / (1-k)

0,3 . (0,2 - 0,1) / (1- 0,7)

0,043 ou 4,3%

de modo que o valor da empresa será de:

Vo [X, . (l-kr)] / (p - g)

= [10. (1-0)] / (0,10 - 0,043) = $175

Ou seja, o mesmo valor calculado com financiamento exclusivamente interno.

No primeiro caso - financiamento interno - o retomo total para o. acionista após o

período de 1 ano é $17,5 (equivalente a 10% sobre o valor da empresa de $175),

distribuídos sob a forma de dividendo de $7 e ganho de capital de $10,512
, No segundo

caso - financiamento externo - o acionista tem um retomo de $10 sob a forma de

12.Como o valor da empresa cresce à taxa kp", temos que o.valor da empresa ao finaldo período 1· será de
$185,5 (crescimento de 6%), gerando um ganho de capital de $10,5 para o acionista. .
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dividendos e $7,5 sob a forma de ganho de capital 13, totalizando o mesmo retorno de

$17,5.

o exemplo demonstra, portanto, que a política de dividendos altera somente a forma

como o retorno para o acionista é "empacotado", se sob a forma de dividendos ou sob a

forma de ganho de capital. Como, em um cenário de mercados perfeitos e investidores

racionais, o acionista não faz distinção entre dividendos e ganhos de capital, o valor da

empresa deve ser o mesmo independentemente da política de dividendos.

13 No cenário de financiamento totalmente extemo,o valor da empresa também cresce à taxa kp*, de
modo que o valor da empresa ao final do período 1 é de $185,5. No entanto, a particípação dos acionistas
atuais no valor final.daempresa será menor devido ao novos acionistas que integralizaram capital para
financiar os investimentos. Como o valor dessa integralização foi equivalente a $3, segue que o valor
residual da.empresa para os acionistas atuais ao final de 1 ano será de $ 182,5, implicando um ganho de
capital de $7,5.
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3. MODELO DE LUCROS

Segundo o modelo de lucros"':' também conhecido como o modelo de price-earnings - o

valor da empresa é equivalente ao seu lucro no próximo período multiplicado por um

fator denominado múltiplo de preço/lucro (price-earnings multiple), ou seja:

Como pode ser visto pela fórmula acima, o conceito do modelo de price-earnings é

bastante simples. O desafio na aplicação prática deste modelo está na determinação do

múltiplo PIE a ser utilizado. Uma alternativa é derivar este múltiplo do modelo de

dividendos apresentado anteriormente. Segundo o modelo de dividendos, o valor da

empresa é dado por:

Ej x (1 - k)

p - kp*

Considerando que o valor de mercado da empresa é equivalente ao seu valor intrínseco,

tal que Po = Vo, e rearrajando os termos da equação, tem-se:

(1 - k)
p - kp*

(1)

Deste modo, o múltiplo PIE será maior quanto maior for a taxa interna de retorno dos

novos investimentos (p*) e maior for o volume de oportunidades de investimento (k)

com taxa superior à de mercado (p).

Uma abordagem interessante da definição do múltiplo PIE é através da análise das

oportunidades de crescimento da empresa. Considerando inicialmente um cenário onde

não há oportunidades atrativas para investimento - ou seja, todas as oportunidades

oferecem uma taxa interna de retorno inferior à taxa de mercado (tal que p* < p) - a

empresa não deve realizar nenhum investimento (k=O) e seu valor será dado por:
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(2)

o que implica que seu múltiplo será equivalente a:

Po 1
= (3)

Se, no entanto, surgirem oportunidades atrativas de investimento (p* > p), a empresa

deverá realizá-los, aumentando seu valor para:

E
(1 - k)Po I = ) X ~-----'-

P - kp*
(4)

A diferença entre Po e Po' é dada pelas oportunidades de crescimento geradas através da

realização de investimentos com taxas de retomo atrativas. Pode-se dizer, portanto, que

a diferença entre Po e Po' é equivalente ao valor presente das oportunidades de

crescimento (VPOC), ou seja:

Po' -Po = VPOC (5)

de modo que Po' pode ser definido como:

Po' = Po + VPOC (6)

Substituindo (3) em (6), tem-se que:

PO' = E) + VPOC
p

(7)

Com base na equação (7), pode-se definir o múltiplo PIE como:
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I VPOC-x 1+---
P E)

P

(8)

o termo VPOC I (E1/p) na equação (8) indica a relação entre o valor presente das

oportunidades de crescimento (VPOC) e o valor da empresa sem crescimento (E)/p). Se

não há oportunidades de crescimento (VPOC = O), o múltiplo PIE é dado apenas por

IIp, ou seja, o múltiplo para uma empresa sem crescimento nos lucros econômicos. Se,

por outro lado, existem oportunidades para investir e crescer, o múltiplo PIE será maior

que IIp. Quanto maior for o valor presente das oportunidades de crescimento, maior

será o múltiplo PIE.

Esta abordagem revela que o múltiplo PIE é definido em última instância pela taxa

interna de retorno sobre os novos investimentos (p*) e pelo volume de investimentos

atrativos (k), pois são estes os fatores que determinam o valor presente das

oportunidades de crescimento. Quanto maior for p* e k, maior será o múltiplo PIE da

empresa e, conseqüentemente, maior será seu valor.

A discussão sobre o modelo de lucros deixa claro que este modelo é, na realidade,

perfeitamente equivalente ao modelo de dividendos. Afinal, o modelo de lucros aqui

descrito foi gerado a partir de um reordenamento dos termos da equação do modelo de

dividendos. Esta equivalência entre os modelos implica que a relação entre taxa interna

de retorno e taxa de mercado desenvolvida no modelo de dividendos também é válida

para o modelo de lucros, ou seja, somente haverá geração de valor - e aumento no

múltiplo PIE - caso os novos investimentos sejam realizados com uma taxa interna de

retorno superior à taxa de mercado (situação na qual o VPOC é positivo). Se a taxa

interna for inferior à taxa de mercado, a empresa não deve realizar investimentos,

distribuindo todo o seu lucro aos acionistas, pois a realização destes investimentos

reduzirá tanto o valor da empresa quanto o seu múltiplo PIE.

Para analisar a relação entre valor presente das oportunidades de crescimento, taxa

interna de retomo e taxa de retorno de mercado, pode-se substituir as equações (3) e (4)

na equação (5) tal que:
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VPOC = E) x .[<1 - k) _ ~]
p - kp* P

(9)

A equação acima indica que, para o VPOC ser positivo, o termo [( l-k)/(p - kp*) - 11fi']

tem que ser positivo. Como pode ser demonstrado matematicamente, esta condição

somente será satisfeita caso p* seja superior a p.14

A forma de determinação do múltiplo P/E.descrita até esteponto foi realizada com base

em um modelo com taxas de crescimento constantes. Entretanto, ~ possível a derivação

de fórmulas para o múltiplo PIE a partir de modelos de múltiplos estágios de

crescimento. Considere, por exemplo, uma empresa com dois estágios de crescimento -

onde o primeiro tem uma duração de dois anos - proporcionados por diferentes taxas

internas de retomo (p*) e diferentes volumes de investimento (k). Neste caso, o valor da

empresa seria dado por:

Po = E).(I-kl) I (l+p) +EI.(l+k2.P2*).(I-k2)/(1+p)2 +

E).(1 +k2.P2*).(1+k3.P3*).(1-k3)/[(p-k.P3*}.(1 +p )3]

eo múltiplo PIE seria equivalente a:

(l-k) I (l+p) + (1+k2.p2*).(1-k2)/(1+pf+

(1+k2.P2*).(l +k3.P3*).(l-k3)/[(p-k.p3*).(1 +p )3]

14 Demonstração de que [(1-k)/(p - kp*) - l/p] é positivo quando p* > p:

(l-k)/(p -kp*) - l/p> O
(l-k)/(p - kp*) > l/p

Invertendo os termos da equação, tem-se:

(p - kp*)/( l-k) < P
p - kp* < p - kp
p* > p
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o modelo de lucros é um dos mais utilizados pelos analistas financeiros devido à sua

aparente simplicidade. No entanto, vale ressaltar que o modelo de lucros geralmente

utilizado nestas análises financeiras não é equivalente ao modelo teórico aqui

desenvolvido. Analistas financeiros não costumam determinar o múltiplo PIE com base

em expectativas de níveis de investimentos e taxas internas de retomo da empresa a ser

avaliada. Geralmente, o múltiplo PIE é determinado com base em preços de mercado e

lucros contábeis históricos de uma série de empresas comparáveis, e posteriormente

aplicado sobre o lucro contábil da empresa para a determinação de seu valor.

Este procedimento pode gerar distorções na estimativa do valor da empresa. Ao utilizar

lucros contábeis para a determinação do múltiplo PIE, há a influência de regras

contábeis arbitrárias, tais como custo histórico de aquisição e regras de depreciação. O

lucro correto a ser utilizado na determinado do múltiplo é o lucro econômico segundo a

definição de HICKS (1946), o qual, na maioria das ocasiões, é diferente do lucro

contábil. Em períodos de alta inflacionária, por exemplo, é comum o lucro contábil ser

superior ao lucro econômico, pois a depreciação contábil é baseada no custo histórico de

aquisição do ativo, que é inferior ao seu custo de reposição devido à inflação. BODIE

(1996) ressalta que a correlação entre índices de PIE e taxas de inflação é negativa,

indicando que o mercado reconhece que, em períodos de altas taxas inflacionárias, o

lucro contábil das empresas é de "baixa qualidade".

Outra falha comum na aplicação do modelo de lucros é a utilização de lucros passados

na determinação do múltiplo PIE. A forma de determinação do múltiplo indicada na

equação (1) refere-se ao lucros futuros (E1), ou seja, considera a tendência de

comportamento dos lucros para os próximos períodos. O lucro histórico pode não ser

equivalente à sua tendência futura, devido ao impacto de ciclos econômicos eciclos do

próprio negócio.

As críticas referentes à utilização de lucros contábeis e históricos na utilização do

modelo de lucros não se restringem, evidentemente, ao cálculo do múltiplo PIE de

empresas comparáveis. O lucro da empresa a ser avaliada, sobre o qual incide o

múltiplo, também é com freqüência um lucro contábil e histórico.
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4. MODELO DE FLUXO DE CAIXA L][VRE

Um dos principais conceitos em teoria de finanças é de que o valor de um ativo é função

do fluxo de beneficios futuros por ele gerados. Estes beneficios futuros podem ser,
dividendos, lucros econômicos, ou simplesmente fluxos de caixa.

Dentro da teoria de análise de investimentos, o método de valor presente líquido - VPL

- tem um lugar de destaque, sendo apontado como um dos mais eficientes na avaliação

de projetos. BREALEY e MYERS (1996) consideram o VPL como uma das sete idéias

mais importantes da teoria de finanças, ao lado de idéias como o Capital Asset Pricing

Model - CAPM, a teoria de mercados eficientes e a teoria de estrutura de capital. De

acordo com este método de análise de investimentos, o valor de um projeto pode ser

medido pelo valor presente dos fluxos de caixa marginais. por ele proporcionados,

subtraindo-se o valor presente dos investimentos necessários para sua geração. Um

valor presente líquido positivo indica quea taxa interna de retomo do projeto é superior

ao custo de oportunidade da empresa, ou seja, a realização do projeto adicionará valor

ao acionista.

Ao se avaliar um projeto de investimentos, o que está sendo questionado é se o projeto

tem um valor superior ao seu custo, isto é, se o projeto agrega valor à empresa. O

modelo de fluxo de caixa livre - FCF15 - consiste na aplicação deste conceito à empresa

como um todo, pois, na realidade, uma empresa pode ser considerada como uma carteira

de projetos de investimento, de modo que o somatório do valor presente dos diversos

projetos que a compõem deve ser equivalente ao seu próprio valor, descontando-se,

evidentemente, o valor de suas dívidas:

15 Sigla para Freé Cash Flow
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Fluxo de caixa operacional Fluxo de caixa para credores

Valor das
operações

Valor das
dívidas

Valor da
empresa

Como ressalta MÉNDEZ (1996; pago55), "o fluxo de caixa resume toda a essência de

uma empresa e, portanto, constitui a base sobre a qual o valor repousa, pois dele

depende o sucesso ou fracasso da empresa". Se a geração de caixa pela empresa é

consistente e sustentável ao longo dos anos, haverá recursos disponíveis para pagamento

das despesas operacionais (funcionários, fornecedores etc) e de credores, além da

distribuição de resultados aos acionistas. Se, por outro lado, não houver geração

suficiente de caixa, haverá uma redução do valor das ações (pois o retomo para os

acionistas será menor) e, em situações limites, poderá haver falta de recursos para

pagamento de funcionários, fornecedores e credores, levando a empresa à falência.

Com base no gráfico acima, o valor de uma empresa é equivalénte ao valor dos projetos

que compõem seu ativo menos o valor de seu endividamento, ou seja:

Valor da
empresa (

Valor das) ( Valor do )"
operações - endividam e nto ·

(1)

o valor das operações da empresa"pode ser definido como o valor presente dos fluxos

de caixa livres futuros gerados pelos investimentos atuais ·e futuros da empresa, sendo
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que o termo fluxo de caixa livre refere-se ao fluxo de caixa que pode ser destinado ao

pagamento dos investidores, ou seja, credores e acionistas:

Lucro operacional antes de juros e impostos (EBIT)

(-) Impostos ajustados

(=) Lucro operacional menos impostos ajustados (NOPAT)

(+) Depreciação

(=) FLUXO DE CAIXA BRUTO

(-) Investimentos em capital de giro

(-) Investimentos em ativos fixos

(+) Fluxos de caixa não operacionais (ajustados para impostos)

(=) FLUXO DE CAIXA LIVRE (FCF)

EBIT Impostos NOPAT Depreciação Investim ento s FCF

A definição de fluxo de caixa a partir do lucro operacional tem como objetivo explicitar

a relação entre o valor das operações e o valor dó fluxo de caixa gerado por estas

operações, isolando os efeitos de fluxos não operacionais (tais como a realização de

lucros ou prejuízos na venda de um imóvel). Afinal, como foi colocado anteriormente, o

valor de um ativo é função dos fluxos futuros de benefícios por ele gerados.
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Do valor do lucro operacional devem ser deduzidas as despesas com impostos sobre o

resultado para se determinar o fluxo operacional líquido. No entanto, é necessário

realizar ajustes no valor dos impostos declarados nas demonstrações de resultado,

referente ao impacto que fluxos não diretamente relacionados com as operações da

empresa produzem sobre o valor dos impostos. O principal ajuste refere-se ao impacto

das despesas financeiras sobre os impostos, pois a existência de pagamentos sobre juros

de dívidas reduz o resultado antes de impostos e, evidentemente, o total de impostos a

pagar. No entanto, este impacto não tem relação com as operações da empresa ~ na

realidade ele é função das decisões sobre a estrutura de capital adotada ~ e deve ser

deduzido do imposto de renda a pagar. Como o fluxo de caixa livre pode ser definido

como o fluxo disponível para pagamento de credores e acionistas, segue que este fluxo

deve ser o mesmo independente da estrutura de capital e, portanto, pode-se interpretá-lo

como o fluxo disponível se a empresa fosse financiada totalmente com capitalpróprio.

Além disso, devem ser realizados ajustes referentes ao impacto dos resultados não

operacionais e receitas de aplicações financeiras:

Impostos sobre o resultado a pagar

(+) Redução de impostos devido ao pagamento de juros (tax shield)

(-) Impostos sobre resultado não operacional

(-) Impostos sobre receitas financeiras

(=) Impostos ajustados

Como o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa disponível para o pagamento de

investidores, pode-se defini-lo também através do fluxo de financiamento:

Juros pagos após impostos

(+) Redução líquida (aumento) no endividamento

(+) Dividendos

(+) Recompra (emissões) de ações

(=) FLUXO DE FINANCIAMENTO

sendo que:
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Fluxo de financiamento = fluxo de caixa livre

Uma vez definido o fluxo de caixa livre, pode-se determinar o valor das operações da

empresa:

Valor das
operações

i FC~t .
1=1 (1 + p)

(2)

Onde FCFt = fluxo de caixa livre no período t

p = taxa de desconto do fluxo de caixa livre

O valor do endividamento - segundo componente fundamental da determinação do

valor de uma empresa - também pode ser definido como o valor presente de um fluxo

futuro de caixa, que, neste caso, é composto pelo fluxo de pagamentos futuros. relativos

aos empréstimos. Este fluxo futuro de pagamentos deve ser descontado a uma taxa

ajustada ao risco do empréstimo, e não pelo custo de capital da empresa - que é

influenciado pelo custo do capital próprio. COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996)

sugerem a utilização de taxas atuais de mercado para empréstimos de risco similar com

condições (pagamentos, garantias) comparáveis.

Subtraindo-se do valor das operações o valor do endividamento, obtém-se o valor da

empresa. Este valor, no entanto, deve ser ajustado para incorporar a existência de ativos

ou passivos não operacionais, os quais não são considerados na avaliação do valor das

operações e do endividamento explicitados acima.

Valor da
empresa (

Valor ~as) _ (va~o~ das)
operaçoes dividas

(3)

O fluxo de caixa livre, enquanto resultado entre o fluxo de caixa gerado pelas operações

menos o volume de recursos necessários aos investimentos em reposição e expansão da

empresa, pode ser definido como o fluxo total de recursos que pode ser destinado ao

pagamento de credores e acionistas. Ao se deduzir do valor presente do fluxo de caixa
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livre o valor presente dos pagamentos futuros de dívidas, tem-se como resultado o valor

presente do fluxo de caixa potencial para os acionistas, ou seja, o valor presente do

fluxo de recursos que podem ser distribuídos aos acionistas ao longo dos anos sob a

forma de dividendos, já ajustados ao potencial de crescimento da empresa.

Novamente, com base nas discussões anteriores do artigo de MODIGLIANI e MILLER

(1961), tem-se que este é o fluxo relevante na determinação do valor da empresa,

independentemente de sua política de dividendos (considerando, evidentemente, um

cenário sem as imperfeições causadas pela tributação). Se a empresa decidir distribuir

sob a forma de dividendos um.valor inferior a este fluxo potencial para os acionistas,

haverá a acumulação de recursos sob a forma de aplicações financeiras de curto prazo -

já que todas as oportunidades de investimento com taxas internas superiores ao custo de

capital já foram "realizadas" através da retenção de fluxo de caixa operacional - que

poderão ser distribuídas aos acionistas em qualquer ponto do futuro, sem prejuízo para

as operações da empresa. Se o valor dos dividendos for superior ao fluxo potencial,

empréstimos adicionais deverão ser contratados para repor o fluxo de caixa - de modo a

manter o nível de investimentos inalterado - reduzindo o valor residual da empresa para

os acionistas. Em outras palavras, tem-se novamente o cenário onde o valor é

determinado pelo fluxo de caixa potencial para os acionistas, e a política de dividendos

apenas influencia a forma como este retomo é "empacotado" para os acionistas: se sob a

forma de dividendos ou sob a forma de ganhos de capital.

operíodo de projeção

Como o modelo FCF afirma que o valor de uma empresa é equivalente ao valor

presente de todos os fluxos de caixa futuros, segue que sua aplicação pressupõe, em

princípio, que os fluxos de caixa sejam projetados indefinidamente, o que é uma tarefa

de dificil execução.

Uma forma de contornar esta limitação é utilizar um modelo de crescimento constante a

partir de determinado período, quando espera-se que o fluxo de caixa se estabilize e

passe a crescer a uma taxa constante. Supondo que após n anos o fluxo de caixa se

estabilize e cresça a uma taxa g, o valor da empresa após esse período - geralmente

denominado continuing value ou valor residual - pode ser definido por:
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Valor do FC~+n= ------''-'-'-'-
continuing value (p - g)

Onde: FCFt+n = fluxo de caixa após n anos

g = taxa de crescimento constante após n anos

Deste modo, o valor presente total das operações é equivalente a:

Valor presente
das operações (

Valor. presente] (ValOr presente]
do período de - do continuing

projeção explícita value

(4)

Ou seja:

Valor presente _
das operações - [t FCF; ]-

1=1 (l + p )'

FCF;+n
(p - g)

(1 + p )'+n

(5)

Embora seja bastante simples, a idéia de utilização de um continuing value levanta uma

questão importante: a partir de que ponto deve-se considerar uma taxa de crescimento

constante, ou seja, qual deverá ser o período de projeção explícita - período a período-

do fluxo de caixa?

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) sugerem que os fluxos de caixa devem ser

projetados explicitamente enquanto a empresa dispuser de oportunidades de

investimentos com taxas de retomo superiores ao seu custo de capital. Enquanto o

spread entre taxas de retomo e custo de capital for positivo, haverá uma adição de valor

à empresa que deve ser considerada na sua avaliação.

A noção de criação de valor através de spreads positivos não é inconsistente com o

modelo de crescimento constante, isto é, é possível considerar a existência de spreads

positivos dentro deste modelo, através da taxa de crescimento, "g". A restrição de

aplicação deste modelo deve-se à instabilidade destes spreads , o que implica em taxas
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variáveis de crescimento. Normalmente, spreads positivos tendem a declinar ao longo

dos períodos, até serem eliminados.

o período de projeção explícita do fluxo de caixa depende, portanto, da existência e

duração de spreads positivos entre taxas de retomo e custo de capital. É fundamental,

portanto, a discussão de quais são os determinantes de um spread positivo.

Segundo os fundamentos da teoria de concorrência perfeita, negócios com taxas de

retomo superiores ao custo de capital tendem a atrair novos investimentos,

proporcionando um aumento no nível de competitividade e, conseqüentemente, uma

redução na taxa de retomo. Da mesma forma, negócios com taxas de retomo inferiores

ao custo de capital tendem a perder recursos para outros negócios mais atrativos,

reduzindo a competitividade e 'permitindo uma recomposição das margens de lucro e

das taxas de retomo. Em suma, em um cenário de concorrência perfeita, a mobilidade

dos recursos entre negócios com spreads negativos e opor,tunidades com spreads
t .:

positivos garante que todos os investimentos terão uma taxa deretorno equivalente ao

seu custo de oportunidade (ajustado, evidentemente, ao risco do negócio). Quanto mais

eficiente for o mercado, mais raras e breves serão as oportunidades de investimento com

spreads positivos. ;;

Embora esta situação de equilíbrio seja bastante aceita no longo prazo, é possível, pelo

menos no curto prazo, obter-se spreads significativamente positivos, como pode ser

observado através de vários exemplos reais. PORTER (1980) sugere que a .capacidade

de uma empresa de gerar e manter spreads positivos dependem de dois fatores: (i) da

atratividade da indústria na qual a empresa está inserida e (ii) do posicionamento da

empresa dentro de sua indústria.

Para analisar o primeiro fator ~ a atratividade da indústria - Porter propõe a análise de

cinco forças que, em conjunto, determinam as "regras de competitividade da indústria":

• Ameaça à entrada de novos competidores: se uma indústria não possui barreiras à

entrada de novos concorrentes, sua taxa interna de retomo tende a manter-se muito

próxima ao seu custo de capital, pois qualquer spread positivo atrairia novos

participantes. Analogamente, existência de barreiras à entrada tais como economias
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de escala, identidade da marca, acesso a canais de distribuição, reservas de mercado

e tecnologia proprietária, dentre outras, podem justificar a criação e manutenção de

spreads positivos.

• Ameaça de produtos substitutos: a ausência de produtos substitutos próximos e/pu

de um custo de mudança para outros produtos permitem a prática de preços mais

elevados, gerando taxas de retomo superiores.

• Poder dos compradores: quanto menor for o poder de barganha dos compradores,

maior será a possibilidade de se praticar preços mais elevados. o poder de barganha

dos compradores será tanto maior quanto maiores forem (i) o nível de concentração

dos compradores, (ii) a sensibilidade ao preço e (iii) a ausência de custos de

mudança, dentre outros.

• Poder dos fornecedores: um alto poder de barganha dos fornecedores implica

preços de compra mais elevados, reduzindo· as margens da indústria. Este "poder"

será maior quanto maiores forem (i) o nível de concentração dos fornecedores, (ii) a

ausência de insumos substitutos e (iii) a diferenciação entre os insumos e o custo de

mudança, dentre outros.

• Grau de rivalidade entre os competidores existentes: indústrias com alta rivalidade

entre seus participantes geralmente são alvos de guerras de preços, que reduzem as

margens e as taxas de retomo. Indústrias com excesso de capacidade produtiva,

custos fixos elevados, ausência de diferenciação entre os produtos e ausência de

crescimento tendem a gerar nível elevados de rivalidade.

Segundo PORTER (1980, pago 4), "the collective strength of these five competitive

forces determines the ability of firms in an industry to earn, on average, rates of return

on investment in excess of the cost of capital". Isto porque o conjunto destas forças

determina os preços, custos e a necessidade de capital em uma indústria específica, que

são os determinantes da taxa de retomo dos investimentos.
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o segundo fator determinante da capacidade da empresa de gerar spreads positivos está

relacionado ao posicionamento da empresa dentro de sua indústria. Evidentemente; se

uma empresa participar de uma indústria com baixas taxas de retorno, é muito pouco

provável que consiga realizar investimentos com spreads positivos e sustentáveis, sendo

que o raciocínio contrário vale para empresas em indústrias com altas taxas de retorno.

Ainda assim, a rentabilidade de uma empresa específica não está limitada pela indústria

onde está inserida. Uma empresa pode - e deve - entender a magnitude e a interrelação

das cinco forças em sua indústria, e tentar alterá-las em seu favor. Uma análise

estrutural de sua indústria pode direcionar investimentos para o desenvolvimento de

inovações estratégicas que reduzam o efeito das forças, tais como a criação de

diferenciações em seus produtos.

Porter afirma que há duas estratégias básicas para uma empresa em relação aos seus

competidores: baixo custo ou diferenciação. A capacidade de uma empresa de auferir

taxas de retomo superiores à média de sua indústria está relacionada ao .sucesso em

implementar uma destas estratégias e criar vantagens competitivas.

Evidentemente, esta não é uma análise estática. Tanto as forças da concorrência quanto

a~ vantagens competitivas em relação aos competidores se alteram com o tempo. A

existência atual de um spread positivo não pode ser tomado como tendência futura e

inserido dentro de um modelo com taxa de crescimento constante. Deve-se estimar por

quanto tempo a estrutura da indústria e o posicionamento estratégico da empresa

permitirão a geração de spreads positivos, antes que estes sejam eliminados.

Idealmente, este é o período em que o fluxo de caixa deverá ser projetado

explicitamente.

Uma observação deve ser feita para empresas que operam com indústrias cíclicas.

Nestes casos,. o período de projeção explícita deve capturar, pelo menos, 1 ciclo

completo. Caso contrário, a projeção do continuing value pode ser distorcida pela

utilização de um fluxo de caixa excessivamente alto ou baixo (referentes ao pico ou vale
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do ciclo). O recomendável é utilizar um período longo 'de projeção, que permita a
, '

inferência de um fluxo de caixa "médio"a ser utilizado na projeção do continuing

value.
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5. MODELO ECONOMIC VALUE ADDED - EVA

Nos últimos anos, tornou-se comum a utilização, principalmente no meio empresarial,

de um modelo de avaliação denominado Economic Value Added - ou EVA. O EVA é

uma medida de desempenho desenvolvida - e registrada - pela Consultoria Stern &

Stewart, segundo a qual o resultado de uma empresa, em qualquer período de tempo, é

equivalente ao lucro operacional gerado menos o custo do capital empregado na geração

deste lucro operacional, ou seja:

EVA = Nopat - Custo do capital empregado (1)

Onde: Nopat = Lucro operacional após impostos (net operating profits after taxes)

O primeiro termo da equação acima - Nopat - pode ser definido como o produto entre o

capital empregado (IC) e a taxa de retorno deste investimento (p):

Nopat = IC. P (2)

O custo do capital empregado, por sua vez, pode ser determinado pelo produto entre o

capital empregadO e o custo de oportunidade deste capital (k):

Custo do capital = IC . k (3)

Substituindo (2) e (3) em (1), tem-se que:

EVA = Capital empregado. (p - k) (4)

Ou seja, o EVA será sempre positivo quando a taxa de retorno sobre o capital

empregado for superior ao custo deste capital. Neste caso, haverá criação de valor para

os acionistas, ou em outras palavras, a empresa estará adicionando valor aos seus

acionistas.
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Analisando-se a equação (4), percebe-sé que seu conceito é exatamente o mesmo da

análise de investimentos através do modelo de fluxo de caixa, segundo o qual um

investimento é viável se apresentar um valor presente líquido - VPL - igualou superior

a zero. Para que esta situação ocorra, é necessário que a taxa interna de retomo do

investimento seja superior ao custo de oportunidade do capital investido, que é: a

condição para que o EVA seja positivo. Aceitar projetos com VPL positivo significa

aceitar projetos cujo valor presente dos EVA futuros por ele gerados seja positivo.

Apesar de ter sido considerado por muitos como uma revolução ocorrida nos últimos

anos nas metodologias de avaliação e acompanhamento de desempenho de empresas, o

EVA pode ser definido como um "rearranjo" do modelo de fluxo de caixa, sem

apresentar nenhum avanço no campo científico.

Como ressaltam COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), o conceito de lucro

econômico foi definido em 1890 por Alfred Marshall, segundo o qual "what remains of

his [theowner or manager's] profits after deducting interest on his capital at the current

rate may be called his earnings of undertaking or management" (MARSHAL, citado

por COPELAND, KOLLER e MURRIN, 1996, pago 149).

Na realidade, a grande contribuição do EVA foi permitir a consolidação, em um único

valor monetário, dos principais drivers de valor de uma empresa - a taxa de retomo dos

investimentos (p) e a taxa de crescimento (que está relacionada ao montante do capital

investido) - e, deste modo, operacionalizar, para os diversos níveis da administração de

uma empresa, o conceito de valor enquanto o resultado de um fluxo de caixa gerado

ajustado ao risco incorrido na sua geração.

Esta é, sem dúvida, uma vantagem do EVA em relação ao modelo de fluxo de caixa

livre. Embora ambos sejam perfeitamente equivalentes na avaliação de investimentos ou

de empresas, oEV A pode ser utilizado como uma medida de desempenho em qualquer

período de tempo, o que não ocorre com o fluxo de caixa. O fluxo de caixa somente é

útil quando considerado todo o período de realização de um investimento, pois, como os

dispêndios em ativos são, em geral, altamente discricionários, o fluxo de caixa apresenta

grandes variação ao longo do período do investimento. A utilização do VPL enquanto

medida do fluxo de caixa total de um projeto permite contornar esta limitação no que se
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refere à análise de investimentos, mas gera outro problema: como o VPL é uma medida

estática, não pode ser acompanhada - ou comparada - ao longo dos períodos,

inviabilizando sua utilização como uma medida de performance da empresa.

Devido a esta limitação do VPL, o acompanhamento do desempenho das empresas

continuava a ser realizado predominantemente com base em medidas contábeis - tais

como lucro líquido (ou lucro por ação), retomo sobre investimentos (ROI) e retomo

sobre o capital (ROE) - apesar da crescente utilização da metodologia de fluxo de caixa

para análise de investimentos.

O emprego de medidas indevidas de desempenho talvez seja um dos principais

responsáveis pela destruição de valor verificada em muitas empresas. FRUHAN16

estudou uma amostra de 1448 empresas no período 1966-75 e verificou que cerca de

50% apresentava uma taxa de retomo sobre o capital investido inferior ao seu custo de

capital, ou seja, um EVA negativo. W0017 analisou uma amostra de 400 empresas

americanas em dois períodos de cinco anos (1970-4 e 1975-9) e constatou que apenas

30% das empresas cobriram seu custo de capital em mais de 1 ano por período.

Stewart, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do EVA, reconhece que a

contribuição do EVA está principalmente relacionada à forma de mensuração do

resultado de companhias e suas diversas subdivisões: "Abandon the practice of

discounting cash flow, and discount EVA instead. The valuations wil/ be the same, but

comprehension and communications wil/ be dramatically strengthened." (STEWART,

1991, pago 4)

A utilização do EVA permite um melhor alinhamento entre as metas dos executivos da

empresa e os objetivos de seus acionistas - a criação de valor. O estabelecimento de

medidas indevidas de desempenho incentivam os executivos a tomar decisões que não

maximizam a criação de valor para os acionistas. Metas estabelecidas com base em

lucros por ação incentivam, por exemplo, cortes em gastos com pesquisa e

desenvolvimento, que embora elevem o lucro contábil no período corrente, podem

16 FRUHAN, W. E. Financiai Strategy: Studies in the Creation, Transfer and Destruction ofShareholder
Value. Illinois: Richard L Irwin, 1979 in MÉNDEZ (1995, pag 54)
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comprometer seriamente a capacidade de geração futura de caixa. Na metodologia

EVA, estes gastos são desconsiderados no cálculo do lucro operacional e capitalizados

como um capital empregado. As despesas com pesquisa e desenvolvimento são, deste

modo, "cobrados" dos executivos através do custo de capital e da amortização destes

gastos ao longo de um período, o qual é determinado com base no tempo esperado de

retomo deste investimento.

Outra ação incentivada pelas medidas tradicionais é o diferimento de despesas, o que

também eleva o lucro contábil corrente mas, por outro lado, aumenta o lucro tributável,

gerando uma antecipação do pagamento de impostos a pagar. Ambas as medidas - corte

de gastos com pesquisa e desenvolvimento e diferimento de despesas - atuam no

sentido de reduzir o fluxo de caixa para os acionistas ou, em outras palavras, levam a

uma destruição de valor, apesar de maximizarem o lucro contábil no curto prazo.

A adoção do EVA como medida de desempenho, associada a uma política de

bonificação de executivos atrelada à geração de EVA em um determinado período, é um

poderoso incentivo ao alinhamento entre as decisões dos executivos e a criação de valor

para os acionistas. Em vez de estabelecer uma política de bônus com base em

negociações periódicas de orçamentos contábeis, a empresa pode determinar como

bônus um percentual do EVA gerado pelo executivo, sendo que este percentual pode

permanecer estável ao longo dos anos, direcionando o executivo para a criação de valor

no longo prazo.

Outra vantagem da utilização do EVA destacada por seus defensores é sua facilidade de

comunicação nos diversos níveis da empresa. O EVA transforma o custo de capital em

mais um custo a ser coberto pelas receitas da empresa, tal como ocorre com os custos

operacionais. Como o capital pode ser alocado entre as diversas áreas e divisões de uma

empresa, segue que cada gerente ou supervisor pode ter um capital sob sua

responsabilidade, cujo custo ele deverá cobrir com as receitas de sua área ou divisão. As

medidas tradicionais de desempenho invariavelmente ignoram este custo de capital,

focando preferencialmente nos custos operacionais. A utilização do EVA permitiria,

deste modo, o alinhamento das decisões operacionais do dia-a-dia da empresa com os

17 WOO, c.Y. A Comparison ofValue Creators Against Value Destroyers Along Industry Factors and
Value Creation Determinants. Working Paper. Purdue University, Jan 1983, in MÉNDEZ (1995, pag 55)
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conceitos de criação de valor. Com um custo de capital a ser coberto, toda a organização

tende a procurar a forma mais eficiente de utilização dos recursos disponíveis.

PÉREZ (2000) cita como exemplo deste alinhamento entre decisões operacionais e

criação de valor o gerenciamento de estoque em uma determinada divisão de uma

empresa. Sem a utilização do EVA, os gerentes tendem a manter seus estoques

elevados, pois isto permite reduzir o atraso na entrega ou o cancelamento de vendas por

falta de produtos, elevando o nível de serviço prestado ao cliente. Com a cobrança de

um custo de capital sobre os estoques (já que estes representam uma utilização do

capital da empresa), os gerentes tendem a analisar se o aumento de vendas decorrente

do maior nível de serviços está cobrindo o custo de capital do estoque adicional. Caso

isto não ocorra, será melhor voltar aos níveis anteriores de estoque e arcar com alguma

perda de vendas, elevando o EVA gerado por este gerente e, conseqüentemente,

maximizando o valor para o acionista.

Para a aplicação prática do conceito de EVA, é necessário realizar uma série,de ajustes

nas demonstrações contábeis da empresa, visando adequá-las ao conceito de geração de

lucros econômicos. Os ajustes incidem tanto sobre o cálculo do lucro operacional

(NOPAT) quanto sobre a determinação do montante de capital investido na empresa.

EHBAR (1998) identificou cerca de 160 ajustes potenciais nas demonstrações

contábeis, dentre as quais pode-se destacar:

• Ajustes nos efeitos da alavancagem financeira: as despesas financeiras constantes

no demonstrativo de resultados referem-se ao custo dos empréstimos tomados pela

empresa, ou seja, estão relacionados cOJTIas decisões de:financiamento da empresa e

não têm relação direta com suas operações. Tais despesas devem ser excluídas do

cálculo do lucro operacional, sendo seu efeito capturado através do custo de capital

que incide sobre o capital empregado. O lucro operacional é, deste modo,

determinado somente pelos ativos operacionais da empresa,' sem influências da

forma de financiamento destes ativos (em outras palavras, deve-se realizar a

separação entre as decisões de financiamento e investimento).

• Ajustes nos passivos não onerosos de curto prazo: os passivos que não possuem

custo "explícito", representado pela cobrança de juros sobre o principal, devem ser
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desconsiderados da estrutura de capital. Isto porque o custo destes passivos - tais

como salários a pagar e fornecedores - já está implícito em seu saldo, e incluir tais

passivos na estrutura de capital implicaria uma duplicação de seu custo no cálculo

do EVA. Na realidade, o custo destas fontes de financiamento estão geralmente

implícitas no custo das mercadorias vendidas e, portanto, já foram contemplados !lo

cálculo do lucro operacional. O procedimento mais adequado para estas contas é

considerar tais financiamentos como redutores do capital circulante líquido,

reduzindo a base sobre a qual incide o custo médio ponderado decapitaI.

• Ajustes da base de caixa para a base econômica: algumas despesas são

reconhecidas nas demonstrações de resultado no período' em que foram realizadas,

embora tais despesas possuam um caráter de investimento. Entre tais despesas,

destacam-se as despesas com pesquisa e desenvolvimento e com marketing e

propaganda. Assim como um investimento, estas despesas propiciam um retomo

esperado ao longo dos próximos períodos e, por este motivo, devem ser tratadas

como investimento. Para tanto, estas despesas são excluídas do cálculo do lucro

operacional e capitalizadas para serem amortizadas em períodos futuros.

• Ajustes da base de competência para a base de caixa: é comum, nas demonstrações

contábeis, a realização de provisões para perdas futuras, tais como a provisão para

devedores duvidosos. Tal procedimento está relacionado com o conservadorismo

característico das regras de contabilidade que sempre estiveram mais preocupadas

em refletir a capacidade de pagamento de uma empresa em caso de insolvência do

que retratar seu desempenho econômico (STEWART, 1991).18 Estas despesas

geram distorções no lucro operacional, pois hão há nenhuma movimentação de

caixa. Por este motivo, devem ser excluídas do lucro operacional e somente

reconhecidas quando efetivamente ocorrerem.

• Ajustes de eventos não recorrentes: é normal a ocorrência de eventos esporádicos

que, embora não tenham relação direta com a operação da empresa, geram

distorções no lucro operacional da empresa, tais como ganhos ou perdas na venda de

ativos, desinvestimentos e encargos de reestruturação. Normalmente, espera-se que
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estes ganhos (ou perdas) produzam efeitos positivos (ou negativos) ao longo de

períodos futuros, indicando que o melhor procedimento é excluí-los do lucro

operacional e capitalizá-los, adicionando-os (ou subtraindo-os) do capital investido.

• Ajustes dos itens não operacionais: ativos e resultados não operacionais não estão,

por definição, relacionados Com a operação da empresa - ou seu core business - e

devem ser desconsiderados do cálculo do capital empregado e do lucro operacional,

respectivamente. Este procedimento permite que a avaliação de desempenho da

empresa esteja focada exclusivamente nos ativos e nos resultados diretamente

relacionados à sua operação.

18 Stewart sugere, ironicamente, que esta preocupação dos contadores provém de um conluio com
banqueiros preocupados com a capacidade das empresas de pagamento de seus empréstimos.
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6. MODELO DE OPÇÕES

Nos últimos anos, o modelo de opções tem recebido atenção especial, principalmente no

mundo acadêmico. O principal motivo desta atenção deve-se à dificuldade que a análise

tradicional de investimentos - através do valor presente líquido - tem em avaliar o

componente de flexibilidade intrínseco em muitos projetos de investimento, e o impacto

deste componente sobre o risco real a ser assumido ao realizar o investimento. Quando

um projeto contém a opção de ser adiado, expandido, reduzido ou até mesmo cancelado,

a distribuição de retornos pode ser diferente da considerada pelo método de VPL, com

impactos diretos sobre o risco do projeto e seu retomo esperado. BROOKFIELD (1995)

afirma que a incapacidade de se avaliar a flexibilidade através da metodologia

tradicional leva a decisões incorretas, e muitos projetos de investimento são rejeitados

quando, na realidade, agregariam valor ao acionista se realizados. Quando há

flexibilidade, há criação adicional de valor, e o modelo de opções é capaz de reconhecer

e mensurar este valor adicional.

Para DIXIT (1995), a falha do VPL decorre do fato de assumir uma das duas premissas

abaixo:

• Os projetos são reversíveis, isto é, podem ser desfeitos de modo a recuperar os

recursos investidos, caso haja uma deterioração das condições de mercado não

prevista na análise original; ou

• Os projetos são irreversíveis e, neste caso, somente podem ser realizados no

momento presente. Em outras palavras, projetos irreversíveis são um "now-or-never

expenditure ".

Há, portanto, dois componentes fundamentais nas premissas da metodologia de VPL: a

reversibilidade dos investimentos e a restrição de sua realização em somente um ponto

no tempo. Segundo o autor, no mundo real a maioria dos projetos são irreversíveis e

podem ser adiados e realizados em diversos momentos. Devido a esta característica, o

VPL constantemente subestima o valor dos projetos. Se um projeto pode ser adiado, há

uma opção implícita que favorece o investidor. A questão fundamental passa a ser

quando realizar este investimento ou, em outras palavras, exercer esta opção. Ao
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realizar o investimento, o investidor está extinguindo a opção de adiamento, eliminando

a possibilidade de esperar por novas informações a respeito do comportamento do

mercado - e do retorno de seu investimento. Esta opção tem um custo de oportunidade

que deve ser considerado na análise do VPL:

Valor do
projeto (

VPL ) (Valor da )
tradiciona I + opção real

Evidentemente, a equação acima leva ao questionamento de quais são os determinantes

do valor da opção. real, e como avaliá-la através de modelos determinísticos, de modo .

que o valor da flexibilidade possa ser objetivamente incorporado à atividade de análise

de investimentos. Afinal, de onde vem o valor de uma opção real?

Esta questão pode ser respondida através da análise da opção de adiamento de um

projeto. Na análise de um projeto através do método tradicional deVPL, são realizadas

inferências a respeito do comportamento futuro das variáveis de mercado. O VPL utiliza

o cenário mais provável (definido como a combinação de todos os cenários

considerados ponderados por sua probabilidade de ocorrência) para a mensuração do

valor presente dos beneficios futuros. Com a utilização de técnicas de simulação - como

a simulação de Monte Carlo - é possível estimar uma distribuição completa dos
- -:-I~''.

possíveis retornos do investimento. Suponha, por exemplo, que a análise de um

determinado projeto gerou a seguinte distribuição de freqüências:

II O VPL
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Se um investimento somente pode Ser realizado imediatamente (now-or-never

expenditure), a análise acima é apropriada e certamente levaria a uma boa decisão por

parte do investidor que, neste caso, rejeitaria o projeto de investimento. No entanto, a

existência da opção de se adiar o investimento até que novas informações sobre os

cenários possíveis estejam disponíveis pode alterar substancialmente a distribuição dos
j

retornos. Se, ao aguardar um determinado período de tempo, o investidor tiver

informações sobre qual dos cenários futuros efetivamente ocorrerá, ele realizará o

investimento somente caso ocorram os cenários com VPL positivo; se ocorrerem os

cenários negativos, o investidor simplesmente não realizará o projeto. Neste caso, a

distribuição dos retornos possíveis teria o seguinte perfil:

Jl O Jl' VPL

Evidentemente, o valor esperado pelo projeto com a opção de adiamento é superior ao

valor deste mesmo projeto realizado no momento presente, sendo que a diferença entre

ambos é o valor da opção real. A magnitude do valor da opção dependerá diretamente

do valor e da probabilidade dos cenários com VPL negativo que a opção de adiamento

pode eliminar. "As long as there are some contingencies under which the company

would prefer not to invest, that is, when there is some probability that the investment

would result in a loss, the opportunity to delay the decision - and thus to keep the

option a/ive - has value.". (DIXIT, 1995,pago110)

A opção real pode ser comparada a uma opção de compra financeira, onde o investidor

tem o direito, mas não a obrigação, de realizar um investimento em um ponto

determinado do futuro. O preço de exercício é o valor a ser dispendido no projeto, mas

este dispêndio somente ocorrerá - ou seja, a opção somente será exercida - caso o valor
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presente dos beneficios do projeto - o valor do ativo-objeto no vencimento - for

superior a este custo. Caso contrário, a opção não será exercida e os cenários com

retornos negativos, evitados. LUEHRMAN (1998) propõe inclusive a utilização do

modelo de Black & Scholes para avaliar projetos com opções implícitas.

o paralelo com opções financeiras permite analisar melhor. os determinantes do valor de

uma opção real. Assim como ocorre com as opções financeiras, quanto maior a

volatilidade dos retornos do projeto (ativo-objeto), maior será o valor da opção. Isso

ocorre devido à assimetria de resultados no vencimento da opção, quando somente

importam os cenários com pay-off positivo. Quanto maior for a volatilidade (mantida

constante a média da distribuição), maior será a possibilidade de realização de altos

retornos. Em outras palavras, quanto maior .•for a incerteza em relação ao potencial de

rentabilidade do investimento, maior o valor da opção e maior o incentivo a esperar e

manter a opção em aberto, em vez de exercê-la através da realização imediata do

investimento.

É interessante notar que o aumento da volatilidade dos retornos de um projeto tem efeito

inverso sobre o valor do investimento na análise tradicional com VPL. Segundo esta

metodologia, quanto maior for a volatilidade, maior o risco do projeto, e maior deverá

ser o prêmio por risco implícito na taxa de desconto. Não se trata de afirmar que esta

relação entre risco e taxa de desconto é inválida, mas somente que a existência de

opções de deferimento leva à criação de valor adicional que pode superar o efeito

negativo da volatilidade sobre o VPL tradicional. Na ausência desta opção - caso o

investimento seja irreversível e somente possa ser realizado neste momento - a

volatilidade reduzirá o valor do projeto em análise.

Outro importante determinante do valor de uma opção financeira é o prazo para seu

vencimento, pois quanto maior for o prazo, maior será a volatilidade dos retornos

possíveis. Portanto, quanto maior for o período pelo qual uma decisão de investimento

possa ser adiada, maior será o incentivo a esperar. Outro efeito do tempo é na redução

do valor presente dos recursos necessários para realizar o investimento (preço de

exercício), o que também contribui para elevar o valor da opção.
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Por último, o valor da opção varia diretamente com a taxa de juros (taxa livre de risco).

Quanto maior a taxa de juros, menor será também o valor presente dos recursos

necessários ao investimento. por este motivo, realizar um investimento em estágios é

mais indicado do que realizá-lo de uma única vez: além de criar "rotas de saída",

também reduz o valor presente dos dispêndios necessários.

Segundo DIXIT (1995), apesar de não utilizarem os modelos adequados para a

avaliação das opções implícitas em seus projetos, muitos gerentes adotam taxas de

desconto muito superiores ao seu custo médio ponderado de capital, reconhecendo que

a metodologia tradicional de VPL, tal como estabelecida nos livros de finanças, não é

adequada para tratar de projetos que incorporam opções reais, como éo caso da maioria

dos projetos de investimentos no mundo real. Quando o VPL é positivo mesmo com

taxas de desconto que são duas ou até três vezes superior ao custo do capital, a

probabilidade de ocorrência de eventos negativos - que poderiam ser evitados adiando-

se a decisão de investimento - tende a ser reduzida, implicando um pequeno valor para

a opção de deferimento e "validando" a decisão de se investir imediatamente.

Além disso, muitas empresas permanecem em operação mesmo com seguidos prejuízos

operacionais, apesar da análise tradicional indicar que seria melhor abandonar o

negócio. Um exemplo é o mercado de cobre e alumínio nos EUA, onde houve uma

drástica redução de preços em meados da década de 80. Apesar dos persistentes

prejuízos operacionais, a maioria dos produtores manteve-se em operação. A explicação

está na irreversibilidade e no valor da opção real: encerrar as operações e sair do

negócio implicaria (i) a perda irreversível de capital tangível e intangível, tais como as

habilidades e competências da força de trabalho, o expertise do quadro gerencial, o

valor da marca perante os clientes etc, e (ii) a perda da possibilidade de aferir novos

lucros no caso das condições de mercado melhorarem no futuro. Se os produtores

fechassem suas fábricas e o preço dos metais voltasse a subir, o custo de reabrir as

fábricas, reunir e qualificar o quadro de funcionários e desenvolver a marca seria muito

elevado. (DIXIT, 1995)

A realização de projetos com baixas taxas esperadas de retorno - segundo o VPL -

também pode ser um indício de que os investidores buscam compensaras deficiências

da análise tradicional. É o caso de muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento
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(P&D), cujas taxas de retorno estimadas através da análise de VPL são muitas vezes

inferiores ao WACC, mas ainda assim esses projetos são implementados. Uma

explicação para este fato pode ser a capacidade dos gerentes de reconhecer que um

projeto de P&D abre possibilidades - ou cria opções - para a realização de novos e

lucrativos projetos no futuro.

Apesar das discussões aqui realizadas terem se concentrado em torno da opção de

deferimento de um investimento, vale ressaltar que diversos outros tipos de opções

podem estar implícitos tanto em projetos de investimento quanto em opções de

financiamento da empresa e, portanto, afetam diretamente o valor de uma empresa.

COPELAND, KOLLER e MURRlN (1996) dividem as opções reais em dois grupos

principais: opções ativas e opções passivas.

As opções ativas são aquelas relacionadas aos projetos de uma empresa e que têm valor

quando há flexibilidade nas decisões de investimento. Além da opção de deferimento,

são opções ativas:

• Opção de abandono: é a opção de fechar um negócio ou encerrar um projeto caso as

condições de mercado se tornem desfavoráveis. Equivale a uma opção de venda,

onde o investidor pode em determinados períodos ao longo do projeto, encerrá-lo e

realizar o preço de liquidação.

• Opção de expandir: é a opção de se realizar investimentos adicionais ao

investimento inicial, expandindo sua capacidade de geração de resultados. A

exemplo da opção de deferimento, equivale a uma opção de compra, onde o preço

de exercício é dado pelo valor dos dispêndios a serem realizados na expansão.

Projetos que têm a opção de serem realizados em etapas devem possuir mais valor

do que projetos realizados de uma única vez. No entanto, deve-se ressaltar que,

muitas vezes, o parcelamento de um projeto de investimento pode ter implicações

sobre sua eficiência, como ocorre com plantas de produção. Construir diversas

fábricas pequenas em vez de uma única fábrica de maior porte pode agregar

flexibilidade ao projeto, mas provavelmente implicará também um custo de

produção mais elevado devido à perda de escala. Neste caso, deve-se avaliar tanto o
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efeito da flexibilidade quanto o impacto sobre o custo de produção antes de realizar

o investimento.

• Opção de reduzir: é a opção de se reduzir custos fixos de produção através da

redução do volume produzido. Esta opção está presente em investimentos realizados
. .

de maneira modular, onde é possível se desfazer de parte dos investimentos ao se

reduzir o volume de produção. Esta opção equivale a uma opção de venda, onde o

preço de exercício é dado pelo valor de venda dos "módulos" de ativos.

• Opção de parar e retomar: é a opção de se encerrar a produção quando as condições

são desfavoráveis e retomá-la quando as condições se inverterem. Um bom exemplo

são projetos. de linhas de produção flexíveis, capazes de produzir dois produtos

distintos. No Brasil, esta opção está presente nos projetos de cana-de-açúcar, onde

os produtores rurais podem fornecer para dois clientes distintos: os usineiros de

álcool ou as refinarias de açúcar.

o segundo grupo de opções - as opções passivas - estão relacionadas às fontes de

financiamento da empresa e à sua capacidade de alterar o custo médio ponderado de

capital. Dentre estas fontes de financiamento com opções implícitas destacam-se as

debêntures conversíveis, warrants, empréstimos com taxas flutuantes e limites de

flutuação (caps and floors), leasings operacionais e programas de remuneração de

executivos com opções.

A utilização de debêntures conversíveis é um bom exemplo de como estes instrumentos

podem afetar o custo de capital da empresa. Pela metodologia tradicional, o custo de

capital da empresa é dado pela média ponderada entre o custo do capital próprio e o

custo de capital de terceiros. No entanto, debêntures conversíveis têm custo inferior a

financiamentos de mesmo prazo e qualidade, pois incluem uma opção de compra de

ações da empresa a um determinado preço de exercício. Deste modo, o cálculo

tradicional de WACC na presença de debêntures conversíveis subestima o custo real de

capital, caso não seja avaliada o custo da opção de compra implícita na debênture

conversível que foi entregue aos credores.
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Um interessante caso de opções passivas ocorre na avaliação do capital próprio de

empresas alavancadas. Neste caso, os acionistas da empresa podem ser considerados

como proprietários de uma opção de compra da empresa, onde o preço de exercício é

dado pelo valor futuro do endividamento existente. Para demonstrar esta relação,

BLACK & SCHOLES (1973) utilizam o exemplo de uma empresa cuja estrutura de

capital é formada por ações e pure discount bonds com prazo de 10 anos e cujo único

ativo é formado por ações de uma segunda companhia. Além disso, não há nenhum

pagamento de dividendos e a empresa, ao final do período de 10 anos, venderá todas as

ações que compõem seu ativo, utilizando os recursos para pagar os credores e

distribuindo o remanescente - caso exista - para os acionistas.

Neste cenário hipotético, fica claro que os ativos da empresa pertencem aos credores,

mas os acionistas possuem uma opção de compra destes ativos ao final de 10 anos. Se,

ao final deste prazo, o valor do ativo for superior ao valor de face da dívida, os

acionistas "exercerão" sua opção, "comprando" estes ativos por um preço equivalente

ao valor da dívida. Se, por outro lado, o valor dos ativos for inferior ao valor da dívida,

a opção não será exercida e os ativos pertencerão totalmente aos credores - na

realidade, este é o caso de falência da empresa, onde os ativos não são suficientes para

cobrir a dívida existente. Deste modo, pode-se dizer que o valor do capital próprio de

uma empresa é equivalente ao valor de uma opção de compra de um ativo com as

seguintes características:

• Ativo-objeto:

• Preço de exercício:

• Prazo:

ativos da empresa

valor de face da dívida emitida

prazo da dívida emitida

• Variância: variância dos ativos da empresa

• Valor presente do ativo-objeto: valor presente dos ativos da empresa'"

Evidentemente, o exemplo hipotético apresentado acnna não reflete a realidade.

Empresas possuem carteiras de projetos de investimento e utilizam combinações de

fontes de financiamento. Em geral, o capital de terceiros é composto por fontes diversas,

com diferentes prazos, taxas, cupons, restrições, opções implícitas etc, o que dificulta a
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aplicação da teoria de opções para avaliar o capital próprio. Apesar disso, esta

abordagem permite realizar importantes análises, tais corno o efeito de um aumento da

alavancagem sobre o preço dos bonds e das ações.

Segundo BLACK & SCHOLES, a utilização da teoria de opções permite afirmar <I;ue

um aumento no endividamento de uma empresa, para um dado valor de seus ativos,

provoca uma redução no preço dos bonds e um aumento no preço de suas ações. Isso

porque o aumento do endividamento implica um aumento do preço de exercício da

opção de compra dos acionistas, reduzindo o valor da opção. No entanto, o impacto no

valor da opção ocorre em proporção inferior ao aumento no preço de exercício. 20

19 No caso de ativos compostos por projetos de investimento, BLACK & SCHOLES sugerem a utilização
do valor presente das ações e dos bonds como estimativa do valor destes ativos.
20 Esta relação pode ser verificada com base no modelo de avaliação de opções de BLACK & SCHOLES.
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7. ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS DE AVALIAÇÃO

À exceção do modelo contábil, todos os modelos de avaliação apresentados no capítulo

anterior determinam o valor de uma empresa através do valor presente de projeções

futuras do comportamento de uma variável, utilizando uma taxa de desconto ajustada ao

risco sistemático da empresa.i' A principal diferença entre os modelos apresentados está

na variável a ser projetada, que varia entre dividendos, lucros econômicos e fluxos de

caixa.

Mas, afinal, qual o modelo mais adequado para se avaliar uma empresa? Existe a

predominância de um único modelo ou a recomendação pode variar de a60rdo com a

empresa que está sendo avaliada ou o objetivo da avaliação?

Para esclarecer estas questões, pode-se avaliar cada modelo segundo critérios de

precisão e aplicabilidade.

o critério de precisão visa avaliar a capacidade de um modelo de determinar o valor

justo de uma empresa. Quanto menor a diferença entre o preço estimado através da

aplicação de um modelo e o preço justo da empresa, maior a precisão do modelo.

Infelizmente, não é possível medir de maneira objetiva esta diferença entre resultado do

modelo e o preço justo. Primeiro, porque a aplicação de qualquer modelo de avaliação

implica a elaboração de estimativas sobre o comportamento futuro de variáveis, a qual é

uma atividade executada pelo analista com alto grau de subjetividade. Mesmo

utilizando-se de um mesmo modelo, dois analistas podem obter valores

significativamente diferentes para uma mesma empresa, pois cada um se utilizará de

informações, análises e percepções distintas no momento de projeção dos value drivers

(taxa de retomo sobre investimentos e ta~a de crescimento). Segundo, porque o preço

justo também não é, evidentemente, uma informação disponível no mercado - o único

preço disponível para comparação é o preço de mercado, e mesmo assim somente para

empresas cotadas em bolsa de valores ou que foram recentemente adquiridas.

21 O modelo contábil utiliza uma medida estática - o patrimônio líquido - para a determinação de valor.
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Apesar destas dificuldades em se aferir objetivamente sua precisão, é possível avaliar

um modelo por este critério através da análise de seus fundamentos teóricos e suas

limitações práticas.

o critério de aplicabilidade, por sua vez, visa avaliar a facilidade de utilização ~o

modelo por um analista, com base no número e grau de dificuldade das estimativas

necessárias para aplicação do modelo e na disponibilidade das informações no mercado.

Quanto maior a quantidade e a complexidade das variáveis a estimar, mais dificil toma-

se a aplicabilidade do modelo pelo analista.

A classificação dos modelos segundo os critérios de precisão e aplicabilidade pode ser

ilustrada pelo gráfico abaixo:

Precisão

• Opções

• MDD** • EVA • FCF

• Gordon

• PIE*

• Contábil

Aplicabilidade

* Modelo baseado em inúltiplos PIE de empresas comparáveis
** Inclui modelo de lucros (PIE) desenvolvido a partir do modelo de dividendos

o modelo contábil é o de maior facilidade de aplicação, devido à disponibilidade de

dados: todas as empresas cotadas em bolsa de valores são obrigadas a publicar,

periodicamente, demonstrações contábeis, de onde o valor do patrimônio líquido - a

única "variável" determinante deste modelo - pode ser observada diretamente.

No entanto, como ressaltado anteriormente, o modelo contábil apresenta sérias

limitações na determinação de valor, pois não considera o impacto de diversos fatores

sobre o valor da empresa, tais como:
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• efeito da inflação sobre o valor dos ativos

• efeito da obsolescência tecnológica dos ativos

• efeito da sinergia entre os ativos (capital organizacional)

• efeito das oportunidades futuras de crescimento

Estas limitações implicam em diferenças significativas entre os valores contábeis e os

valores de mercado de uma empresa. É muito comum, por exemplo, encontrar empresas

cujo valor de mercado se mantém significativamente superior ao valor contábil por

longos períodos de tempo (e, muitas vezes, o valor de mercado é duas ou três vezes

superior ao valor de livro). Por estes motivos, este modelo não deve ser considerado

como um referencial válido para a avaliação de empresas.

Os modelos de PIE também oferecem uma estimativa muito rudimentar de valor. Deve-

se ressaltar que este modelo de PIE não se refere ao modelo de lucros desenvolvido a

partir do modelo de dividendos. Trata-se aqui do modelo PIE tradicionalmente utilizado

pelo mercado financeiro, onde o múltiplo PIE é determinado através da relação entre o

preço de mercado da ação e o lucro contábil por ação para uma seleção de empresas

comparáveis.

Ao utilizar o preço de mercado como uma de suas variáveis determinantes, o modelo

PIE apresenta alguns avanços em relação ao modelo contábil. O preço de mercado de

uma ação tende a se ajustar aos efeitos da inflação e da obsolescência tecnológica, assim

como a reconhecer sinergias entre ativos e oportunidades futuras de crescimento. Além

disso, o preço de mercado também tende a se ajustar a variações no risco da ação.

Outro ponto positivo do modelo PIE é sua facilidade de aplicação. Existe uma grande

variedade de empresas cotadas em mercado e cujas informações contábeis estão

disponíveis. O ponto-chave na aplicação deste modelo está na seleção das empresas

comparáveis, cujos múltiplos PIE serão aplicados sobre o lucro da empresa a ser

avaliada.
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No entanto, ao utilizar o lucro contábil como variável de determinação do valor, este

modelo também está sujeito às distorções proporcionadas pelas normas contábeis. Além

disso, a seleção de empresas comparáveis para a definição do múltiplo PIE também

pode provocar erros de avaliação. "The price/earnings ratio method assumes that the

comparison investment on which the price/earnings multiple is base has the sal(le

discount rate and earnings growth as the project being valued. This is a safe

assumption in some settings, but it may be inappropriate in others." (GRINBLATT e

TITMAN, 1998, pago 430). Esta limitação na seleção de empresas comparáveis será

mais severa quanto mais diversificada for a empresa a ser avaliada. Em casos de

empresas atuantes em diversos ramos de negócios, a aplicação do modelo PIE é bastante

dificil, tomando o resultado impreciso.

o modelo de Gordon apresenta a vantagem, em relação aos anteriores, de não se utilizar

de parâmetros contábeis distorcidos como o lucro ou o patrimônio líquido: a base para a

determinação do valor são os dividendos a serem distribuídos aos acionistas.

Por outro lado, a utilização do modelo toma-se mais complexa, pOISé necessário

estimar a taxa de retomo ajustada ao risco da empresa e, principalmente, a expectativa

de crescimento futuro dos dividendos. A determinação de uma taxa única de

crescimento é uma tarefa complexa, pois empresas apresentam taxas diferenciadas de

crescimento ao longo de seu ciclo de vida. Além disso, tanto os ciclos econômicos

quanto os ciclos do setor onde a empresa atua também têm influência sobre a taxa de

crescimento da empresa. Outra dificuldade na aplicação do modelo de Gordon é a

definição do dividendo a ser utilizado como base para a avaliação. Muitas empresas

apresentam uma alta volatilidade no volume de dividendos distribuídos ao mercado, seja

por decisões de política de financiamento, pela própria volatilidade dos lucros ou até

mesmo para tentar manipular o preço de mercado através do "conteúdo informacional".

Em suma, o modelo de Gordon elimina importantes distorções dos modelos anteriores,

mas a simplicidade de sua fórmula de cálculo dificulta a estimativa dos parâmetros

necessários e limita sua precisão.

Subindo na escala do critério de precisão, tem-se três modelos equivalentes: o modelo

de fluxo de caixa livre, o modelo de lucros econômicos (EVA) e o modelo de

dividendos de múltiplos estágios (que inclui também sua variação representada pelo

63



modelo de lucros). Mas, como modelos que se utilizam de variáveis tão diferentes

(fluxos de caixa, lucros e dividendos) podem ter o mesmo grau de precisão?

Modigliani e Miller, no clássico artigo "Dividend Policy, Growth and lhe Valuation oi

Shares" (1961), questionaram qual variável o mercado realmente capitaliza ao

precificar uma ação. O estudo concluiu que, se apropriadamente definidos, os três

modelos são perfeitamente equivalentes+, em um cenário de mercados de capitais

perfeitos, comportamento racional dos investidores e perfeita previsibilidade .do futuro.

Para provar esta. afirmação; Modigliani e Miller mostraram que todos os modelos

podem ser derivados até resultar em uma fórmula universal de avaliação definida por:

Onde: Vo valor da empresa

p taxa de desconto ajustada ao risco

Xt = lucro da empresa no período t

It = investimento realizado no período t

o ponto-chave na equivalência entre os modelos está no termo "apropriadamente

definido". Por apropriadamente definido entende-se:

• Lucros: deve-se utilizar o conceito de lucros econômicos, ou seja, o valor máximo

que pode ser extraído da empresa em um período sem afetar sua capacidade futura

de geração de lucros (HICKS, 1946). Isto implica eliminar todos os efeitos contábeis

arbitrários que provocam distorções sobre os lucros, tais como a depreciação

contábil, as provisões para perdas, despesas diferidas etc.

.• Fluxos de caixa: devem ser definidos como o volume de recursos gerados pela

empresa disponível, a cada período, para o pagamento de credores e acionistas. Em

22 Na realidade, Modigiliani e Miller provaram a equivalência de quatro modelos: dividendos, fluxo de
caixa, lucros e oportunidades de crescimento.
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outras palavras, equivale à diferença entre o lucro operacional após impostos

(NOPAT) e os investimentos necessários em ativos fixos e decapital de gir023
.

• Dividendos: são a parcela do lucro econômico que pode ser distribuída aos

acionistas após a retenção para a realização de novos investimentos, ou sej a,

equivalem ao dividendo potencial, e não ao dividendo efetivamente distribuído ao

mercado. Esta definição eliminao problema de se estimar qual será a política de

dividendos futura a ser adotada pela empresa.

Com a utilização das definições acima, os três modelos retomam o mesmo resultado

para a avaliação de uma empresa, considerando-se as mesmas premissas e expectativas

de comportamento futuro.

A maior precisão destes modelos em relação aos modelos anteriores pode ser facilmente

demonstrada:

• Em relação ao modelo de Gordon: como estes modelos envolvem a estimativa das

variáveis de maneira individual para cada período de projeção, podem considerar de

maneira mais objetiva o efeito dos ciclos econômicos e de negócio sobre o valor da

empresa, eliminando uma das limitações do modelo de Gordon.

• Em relação ao modelo de PIE: a aplicação destes modelos não necessita da seleção

de empresas comparáveis, o que nem sempre é possível na prática. Além disso, estes

modelos não se baseiam no lucro contábil de exercícios anteriores, mas em lucros

econômicos de exercícios futuros.

• Em relação ao modelo contábil: os modelos eliminam as principais limitações

referentes ao modelo contábil, tais como:

Eliminação do efeito de regras contábeis arbitrárias, pois o foco do modelo é a

capacidade de geração de resultados dos ativos atuais e futuros da empresa.

Elementos arbitrários e sem relação com os fundamentos econômicos - tais

como a depreciação contábil - são desconsiderados.

23 Investimentos líquidos de depreciação
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Eliminação do efeito da inflação sobre o valor dos ativos, pois o modelo

simplesmente desconsidera o valor contábil dos ativos atuais para efeito de

avaliação - o foco é sobre a geração futura de caixa ou de lucros econômicos

destes ativos.

Consideração do valor do capital organizacional, uma vez que, ao projetar os

fluxos de caixa ou lucros econômicos, é possível se avaliar os efeitos

proporcionados pelo capital organizacional. Uma patente ou uma marca

consolidada tem seu valor determinado por uma capacidade da empresa de

praticar um sobrepreço em relação aos concorrentes e/ou por um volume

superior de vendas, o que tem impactos positivos sobre os futuros fluxos de

caixa, lucros econômicos e dividendos. O mesmo pode-se dizer sobre a

capacidade gerencial ou a visão de futuro da administração: caso sejam

relevantes, implicarão em menores níveis de custo ou descoberta de

oportunidades de investimento com taxas de retomo elevadas - variáveis

consideradas explicitamente nos modelos.

Consideração das sinergias entre os projetos, proporcionada pela projeção

explicita de fluxos de caixa e lucros econômicos. Se dois projetos tem uma

sinergia de custo, por exemplo, o custo total projetado dentro do modelo deverá

ser inferior ao custo dos projetos separados.

Se, por um lado, os modelos de fluxo de caixa, lucros econômicos e dividendos podem

ser considerados equivalentes do ponto de vista da precisão, há diferenças no critério de

aplicabilidade. Pode-se ressaltar que o modelo de fluxo de caixa é o de maior facilidade

de aplicação por um analista financeiro, por diversos motivos:

• Em relação ao modelo de dividendos:

Separação entre os resultados operacionais e os efeitos da alavancagem

financeira, o que facilita o trabalho de projeção, focando os esforços do analista

na estimativa dos principais drivers de valor de um empreendimento - a taxa

interna de retomo dos investimentos (tanto atuais quanto novos) e o crescimento

da empresa (determinado pelo volume de investimentos realizados). A projeção

individual do fluxo de caixa para os primeiros anos da proj eção também
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favorece o foco da avaliação nestes fundamentos econômicos. O efeito da

alavancagem financeira tem impacto na avaliação dos ativos da empresa - o

entity value - somente através da taxa de desconto a ser utilizada sobre os fluxos

de caixa projetados.

Eliminação da necessidade de projeção da estrutura de capital futura ou nível

de distribuição de dividendos. No modelo de fluxo de caixa livre, somente o

nível atual de endividamento tem impacto no valor da empresa. Pela própria

metodologia de avaliação do modelo, endividamentos futuros têm um valor

presente nulo, pois os fluxos futuros de pagamento, descontados a valor presente

por taxas apropriadas, deve ser equivalente ao fluxo proporcionado pela

contratação do empréstimo. Não há, portanto, nenhum impacto sobre o fluxo de

caixa bruto da empresa. DAMODARAN (1997) reco~enda a utilização de fluxo

de caixa livre para empresas que estão em vias de alterar sua alavancagem,

assim como para empresas muito alavancadas, onde a aplicação dos modelos de

dividendos e lucro econômico toma-se bastante dificil.

Maior facilidade na determinação da taxa de desconto a ser utilizada. Como, no

modelo FCF não há a necessidade de se projetar explicitamente a evolução da

estrutura de capital, segue que também não é necessária a projeção de taxas de

desconto diferenciadas para cada período. COPELAND, KOLLER e MURRIN

(1996) sugerem a utilização de uma estrutura-alvo de capital para a

determinação da taxa de desconto por dois motivos. Primeiro, porque a estrutura

de capital em qualquer ponto no tempo (como a estrutura atual, por exemplo)

pode não refletir a estrutura de capital que prevalecerá nos períodos futuros. A

estrutura poderá estar mais alavancada se uma emissão de novas ações for

adiada para aguardar um melhor momento do mercado, por exemplo. Segundo, a

utilização de uma estrutura-alvo elimina o problema de circularidade na fórmula

de determinação da taxa de desconto. Isso porque, para se determinar a taxa de

desconto é necessário se determinar qual a estrutura de capital da empresa, ou

seja, qual o valor das dívidas e das ações da empresa; porém, o valor das ações

depende da taxa de desconto. A utilização de uma estrutura-alvo de capital

também é defendida por Modigliani e Miller: "(..) the appropriate cost of

capital for (repetitive) investment decisions over time ts. to a first
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approximation, a weighted average of the costs of debt and equity financing, the

weights being the proportions of each in the 'target' capital structure"

(MODIGLIANI e MILLER, 1963, pago 441)

• Em relação ao modelo EVA:

Eliminação da necessidade de projeção anual da depreciação econômica, que

não é uma tarefa simples de ser realizada na prática. No modelo de fluxo de

caixa livre, a projeção da depreciação econômica é substituída pela projeção do

momento no futuro onde serão necessários investimentos de reposição. Este

procedimento também permite considerar de maneira mais simples os efeitos da

obsolescência dos ativos e sua reposição por ativos tecnologicamente mais

avançados.

Eliminação da necessidade de avaliação a mercado dos ativos: o valor presente

dos lucros econômicos futuros deve ser adicionado ao valor de mercado dos

ativos atuais para determinação do valor da empresa, segundo o modelo EVA.

Esta avaliação não é necessária na aplicação do modelo de fluxo de caixa livre.

o sucesso do modelo de fluxo de caixa nos meios acadêmico e empresarial pode ser

resumido, portanto, pela sua habilidade em considerar, de maneira explícita e objetiva,

todos os elementos que determinam o valor de uma empresa - taxa interna de retomo,

taxa de crescimento, sinergias, capital organizacional etc - dentro de uma visão de

longo prazo, convertendo-os para uma medida bastante intuitiva de valor: o fluxo de

caixa gerado pelos investimentos atuais e futuros, o qual será destinado aos acionistas e

credores da empresa.

Outra vantagem do modelo FCF é sua maior facilidade de aplicação para empresas com

diversas unidades de negócios. O modelo permite a avaliação isolada das unidades de

negócio, de cujo valor pode ser subtraído o custo da administração central e do

endividamento:
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Projeto A Projeto 8 Projeto C Projeto D Valor das Custo do Valor das Valor da
operações overhead dívidas empresa

Diversas evidências empíricas suportam o modelo FCF, emboras as mesmas não sejam

cientificamente conclusivas. A troca da metodologia de contabilização de estoques, por

exemplo, de first-in-first-out (PIFO) para last-in-first-out (LIFO) em períodos de alta

inflacionária geralmente proporciona aumento no preço das ações da empresa, apesar da

redução do lucro contábil. Isto porque, com a utilização do método LIFO em um

período de alta de preços, há um aumento no custo contábil das mercadorias vendidas,

reduzindo o resultado a ser tributado e, conseqüentemente, o volume de impostos a

.pagar. Em outras palavras, a troca da metodologia proporciona um aumento no fluxo de

.caixa projetado de uma empresa que é refletido nos preços das ações. Este padrão de

comportamento das ações foiverificado por Sunder (citado por COPELAND, KOLLER

MURRIN, 1996, pago 87) através da análise do retomo acumulado das ações de 110

empresas que alteraram a forma de contabilização de FIFO para LIFO, considerando os

6 meses anteriores e posteriores à mudança.

Por último, no topo da escala de precisão, tem-se O· modelo de opções reais, O

diferencial deste modelo :em relação aos demais é sua capacidade de avaliar o

componente de flexibilidade implícito em muitas decisões de .investimento. Em uma

operação de aquisição de empresas, por exemplo, a empresa-alvo pode representar uma

opção de expansão futura em um novo mercado, ou pode incluir urna opção de

"abandono" (devolução para os controladores antigos) caso as condições se deteriorem.
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Os modelos anteriores têm dificuldades em lidar com estes cenários flexíveis, e seus

resultados podem levar a decisões equivocadas de investimento.

A maior precisão do modelo de opções não significa Uma recomendação de abandono

do método de fluxo de caixa. Na realidade, estes modelos são complementares, pois o

valor de um projeto de investimento pode ser definido como:

Valor do
projeto

= ( Valor do ) (Valor da )
fluxo de caixa + opção real

Luehnnan recomenda que a aplicação do modelo de opções seja feito a partir de uma

avaliação através do modelo de fluxo de caixa. "[ ...] the key to getting useful insight

sooner rather than latter is to build on, rather than abandon, the DCF-bases NPV

analysis your company already uses." (LUEHRMAN, 1998, pago 67)

Evidentemente, a maior precisão do modelo de opções implica uma maior dificuldade

de aplicação prática pelos analistas. A utilização deste modelo requer estimativas sobre

a volatilidade do valor do ativo-objeto (a empresa ou o projeto de investimento) e o

prazo de exercício da opção, ou seja, por quanto tempo a flexibilidade existirá. A

dificuldade em estimar estes parâmetros talvez seja o principal motivo pelo qual a

aplicação deste modelo ainda esteja bastante restrita ao meio acadêmico.

A análise dos modelos revela um trade of! entre precisão e facilidade de aplicação. Ao

escolher o modelo mais apropriado para sua avaliação, o analista financeiro deverá

observar alguns pontos. Primeiro, a complexidade do modelo escolhido deve ser

condizente com os objetivos da avaliação. Avaliações para a determinação do preço

justo em uma operação de fusão ou aquisição requerem modelos mais sofisticados, pois

erros de avaliação poderão causar sérios dados às empresas envolvidas.

Além disso, um modelo somente deve ser escolhido após se verificar que todos os dados

necessários à sua aplicação estão disponíveis no mercado ou podem ser estimados com

grau aceitável de precisão. Avaliações conduzidas internamente por empresa podem

utilizar modelos mais complexos, pois uma grande parcela das informações necessárias

estarão disponíveis.
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Por último, deve-se adequar o modelo à disponibilidade de tempo para a análise.

Modelos de fluxo de caixa (e equivalentes) e de opções requerem muitos dias de

trabalho de uma equipe multi funcional para produzirem um resultado confiável. Se o

analista dispuser de pouco tempo para dar seu parecer, é mais indicado utilizar modelos

menos complexos e de maior facilidade de aplicação.
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AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Dentro da teoria de avaliação de empresas, a avaliação de instituições financeiras (IF's)

constitui um tópico especial, devido às características singulares de sua operação.

Para empresas não-financeiras, o valor é dado pela capacidade da empresa de gerar

fluxos de caixa futuros através da produção, venda e distribuição de bens e serviços, os

quais são gerados pelo emprego de ativos fixos e capital de giro, financiados por

capitais próprios (recursos dos acionistas) ou de terceiros (empréstimos e

financiamentos). Em outras palavras, o valor das empresas não-financeiras é

determinado pela capacidade que seus ativos (tangíveis e intangíveis) têm de gerar

fluxos futuros de caixa, cabendo ao passivo apenas o papel de financiamento dessas

operações. A única capacidade de geração de valor do passivo destas empresas está

relacionada com o tax shield proporcionado pelo emprego de recursos de terceiros na

estrutura de capital.

Para as empresas financeiras, o passivo cumpre uma função muito mais complexa do

que apenas financiar os ativos operacionais e gerar o tax shield. Dada sua capacidade de

captar recursos a um custo inferior ao custo de mercado para recursos de mesmo risco,

as empresas financeiras conseguem gerar valor através de seu passivo. Na realidade, a

administração de passivos é uma atividade operacional das empresas financeiras, tanto

quanto a administração de ativos.

Com base nesta característica singular das empresas financeiras, pode-se colocar uma

série de questões:

• Qual a origem da capacidade das empresas financeiras de captar recursos a custo

inferior ao custo de mercado?

• Que fonte de recursos é esta, e por que somente as empresas financeiras têm acesso

a ela?

• Como esta capacidade de geração de valor at!avés do passivo impacta no valor da .:

empresa? i'.
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• Os modelos tradicionais de avaliação de empresas são capazes de capturar esta fonte

de valor adicional? Qual o modelo mais indicado?

As respostas a estas questões estão intrinsecamente relacionadas às funções

desempenhadas pelas instituições financeiras dentro do sistema econômico.
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1. FUNÇÕES DAS INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS

. Pode-se classificar os agentes econômicos de uma determinada economia em dois

grupos: as famílias e as empresas.i" Em geral, as famílias possuem uma renda superior

aos gastos necessários para sua sobrevivência, dando origem a um excedente de

recursos que pode ser poupado para permitir um consumo futuro (como, por exemplo,

financiar uma aposentadoria). Empresas, por sua vez, geralmente possuem

oportunidades de investimento que superam suas disponibilidades de Caixa -

principalmente para as empresas novas, em fase de expansão - originando uma

necessidade de utilização de recursos de terceiros.

A principal função das instituições. financeiras é realizar a intermediação financeira

entre o excedente de recursos dos agentes superavitários - as famílias - e os agentes

deficitários - as empresas. Caso 'não existissem IF's, o fluxo de recursos entre doadores

e tomadores de recursos deveria ocorrer diretamente, como ilustra a figura abaixo:

~ Títulos
Famílias

,
Empresas~,..

Recursos

Apesar de conceitualmente possível, o fluxo direto de recursos entre doadores e
,

tomadores em um mundo real provavelmente.seria muito restrito, devido aos diferentes

interesses destes agentes econômicos, tais como:

• Prazo de maturação: em geral, empresas necessitam de financiamentos de longo

prazo, condizentes com as características de suas oportunidades de investimento.

Por isso, seus instrumentos de financiamento - ações e demais títulos - têm prazos

elevados de maturação. Esta característica pode contrastar com as necessidades das

famílias, as quais podem decidir manter,seu excedente de recursos sob a forma de
,

papel-moeda por motivos de liquidez, principalmente se estiverem planejando ..~
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utilizá-los em um futuro próximo. O elevado prazo de vencimento destes títulos

também acarreta o surgimento de um risco de preço, que contribui para reduzir a

atratividade destes papéis perante as famílias. Mesmo quando há existência de um

mercado secundário eficiente, o preço de um título pode sofrer variações

significativas causadas por flutuações nas taxas de juros. A situação pode ser p~or

para os ativos financeiros que não dispõem de um mercado secundário eficiente,

como, por exemplo, para empréstimos imobiliários, o que pode proporcionar um

deságio significativo no momento da venda deste ativo.

• Custos de prospecção e monitoramento: na ausência de instituições financeiras, as

famílias teriam que realizar a tarefa de prospecção de empresas para as quais

estariam dispostas a realizar um empréstimo. Mesmo após a identificação deste

tomador de recursos, as famílias teriam que monitorá-lo constantemente para

garantir que seus recursos estão sendo corretamente empregados. Evidentemente,

estas tarefas de prospecção e monitoramento implicam o dispêndio de tempo e

dinheiro, desestimulando o fluxo de recursos-entre os agentes econômicos.

• Valores unitários dos títulos: outra barreira para o fluxo direto de recursos são os

elevados valores unitários dos títulos emitidos. Para reduzir seus custos de controle,

as empresas costumam emitir títulos com valores de face elevados, o que exclui

grande parte dos doadores potenciais deste mercado devido à indivisibilidade dos

títulos.

A restrição do fluxo entre os agentes superavitários e deficitários imposta pelos fatores

acima implicaria um empecilho ao desenvolvimento de qualquer economia. A partir do

momento em que uma empresa não dispõe de fontes de financiamentosextemos, planos

de investimento são abortados, e seus efeitos multiplicadores sobre a renda nacional,

eliminados."

24 Para simplificar a análise, não estão sendo considerados os agentes econômicos representados pelo
Governo e pelo setor externo.
2S Segundo a teoria econômica, para cada $1,00 investido, há um aumento na renda nacional superior a
$1,00. Esta relação é dada pelo que os economistas chamam de multiplicador de renda (ou multiplicador
keynesiano) .
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A função das instituições financeiras é eliminar essas barreiras, garantindo um fluxo

eficiente de recursos entre doadores e tomadores. Para atingir esse objetivo, as IF's

exercem duas atividades, denominadas brokerage e transformação de ativos.

Brokerage

A atividade de brokerage está relacionada à identificação de dois agentes econômicos

com necessidades complementares, que aceitem trocar uma determinada quantidade de

recursos entre si por um determinado prazo e taxa de juros. Ao atuar como broker, a

instituição financeira realiza apenas a união entre dois agentes, sem assumir nenhum

risco pela operação. Sua remuneração é proporcionada por um fee geralmente cobrado

do agente que a contratou para identificar a ponta contrária.

A atividade de brokerage é similar a de um agente matrimonial, cuja função é

apresentar a um cliente prováveis futuros cônjuges que atendam a uma série de

requisitos pré-estipulados.

Mas por que é necessário um broker para unir um tomador e um doador de recursos?

Por que esta "união" não pode ser realizada diretamente?

A chave para se responder a esta pergunta é que, no mundo real, as informações são

imperfeitas. A mercadoria vendida pelos brokers é a informação, sendo que a

"produção" desta mercadoria é realizada através de sua capacidade de coletar e

interpretar as informações disponíveis no mercado (GREENBAUM e THAKOR, 1995,

pago 50). Um corretor de imóveis, por exemplo, tem informações em maior número e de

melhor qualidade sobre eventuais compradores e vendedores de imóveis, e pode utilizá-

las para prestar serviços.

As famílias apresentam dificuldades em identificar potenciais tomadores de recursos

devido à falta de qualificação para esta tarefa. Os brokers possuem tais qualificações e,

em geral, se especializam em determinados mercados ou setores da economia, o, q:ue

lhes confere uma capacidade superior de interpretação das informações disponíveis e

lhes permite oferecer serviços diferenciados.
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Mesmo que a capacidade superior de interpretação das informações por parte de broker

seja desconsiderada, ainda assim esta atividade permanece economicamente viável.

Considere um exemplo hipotético de 100 tomadores e 100 doadores de recursos com

necessidades complementares. Na ausência de um broker, todos os doadores deveriam

levantar informações e realizar análises a respeito de todos os tomadores antes de

conceder seus recursos, e vice-versa. Se o custo de cada análise for equivalente a 'c',

tem-se que o custo total a ser despendido pelo universo de 200 doadores e tomadores é

de:

Custo total = c . x2

Onde: c = custo unitário da análise

x = número de tomadores ou doadores

Ou seja, se o custo unitário da análise for $50, o custo total seria de $ 500.000.

Considere a introdução de um broker neste cenário. Ele poderia coletar e analisar as

informações a respeito de todos os compradores e tomadores e depois prestar serviços a

estes agentes econômicos. Considerando o mesmo custo unitário da análise de $50, o

novo custo total seria dado por:

Custo Total = 2. c. x

Ou seja, $10.000 neste exemplo, o que implica uma economia de 98% em relação ao

custo do cenário sem um broker. O potencial de redução de custos é dado por:

Redução de custo = c . (x2
- 2x)

Pela equação acima, percebe-se que a economia potencial com a introdução de um

broker cresce exponencialmente com o número de agentes financeiros (x), isto é, quanto

maior for o universo de doadores e tomadores, maiores serão os benefícios derivados da

atividade de um broker. Ao executar a função de brokerage, a instituição financeira
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desempenha um importante papel de redução dos custos ou imperfeições de informação

entre as famílias e as empresas (SAUNDERS, 1997, pago 57).

Uma questão-chave na viabilidade econômica de um broker é que a informação vendida

ao mercado é uma mercadoria que não se "desgasta" com sua venda, isto é, sua venda

não implica em seu consumo. Este aspecto da informação, .que permite que a mesma

informação seja vendida a inúmeros agentes econômicos, é denominado crosssectional

reusability. A informação também tem uma importante característica de

intertemporalidade, ou seja, as informações sobre um agente econômico coletadas por

uma instituição financeira podem ser utilizadas em diversas operações futuras.

Em suma, o valor agregado pela função de brokerage está relacionada à redução de

custos de prospecção e monitoramento e à maior habilidade na interpretação de

informações. É este valor agregado que permite aos brokers cobrar taxas pelos seus

serviços. Como ressaltam GREENBAUM e THAKOR (1995, pag 52), quanto maior o

universo de agentes econômicos, maior será a necessidade de utilização de brokers; e,

para um dado universo de agentes, quanto mais complexa for a análise das informações,

mais importantes serão a qualificação e a reputação do broker.

Transformação de ativos

Como ressaltado anteriormente, o fluxo direto de recursos entre as famílias e as

empresas é dificultado pelas divergências em tomo dos prazos da operação - doadores

preferem se comprometer apenas no curto prazo, enquanto tomadores necessitam de

recursos de longo prazo - e dos valores unitários - os títulos emitidos por corporações

muitas vezes têm um valor unitário superior às disponibilidades de um doador.

As instituições financeiras desempenham uma importante função de eliminação destes

obstáculos entre os agentes econômicos. Ao desempenhar a função de transformação de
!

ativos, as IF's adquirem os títulos pouco atrativos emitidos pelas empresas -

denominados títulos primários - e emitem novos títulos - os títulos secundários ou

depósitos - com as características desejadas pelos doadores de recursos. Assim, títulos

de longo prazo e alto valor unitário "transformam-se" em títulos de curto prazo e baixo
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valor unitário. Como remuneração por este "processamento de títulos", a IF é

remunerada pelo diferencial (spreçzd) entre as taxas dos títulos primários que adquire e

os depósitos que emite.

Ao realizar a transformação de ativos; as instituições financeiras assumem os riscos de

crédito, de liquidez e de preço que seriam assumidos pelos doadores de recursos caso os

empréstimos fossem realizados diretamente. É a absorção destes riscos que permite às

IF's emitir títulos ou depósitos com taxas inferiores às dos títulos primários, originando

o spread bancário. Afinal, os títulos secundários são mais atrativos aos doadores porque

apresentam um menor risco, além de um menor valor unitário.

Para agregar valor, as instituições financeiras devem gerenciar de maneira mais

eficiente do que as famílias os custos gerados por estas três fontes de risco. Suponha,

por exemplo, que as empresas estão dispostas a captar recursos, em média, a 10% ao

ano e que, se as famílias realizassem os empréstimos diretamente às empresas, os custos

proporcionados pela inadimplência (risco de crédito), pelas flutuações da taxa de juros

(risco de preço) e pelo grande prazo de maturação dos empréstimos (risco de liquidez)

sejam equivalentes a 4% ao ano, considerando o agregado de todas as famílias. Isto

implica que as famílias estariam dispostas a aplicar seus recursos a 6% ao ano em títulos

sem estes riscos, ou seja, as instituições financeiras poderiam cobrar apenas 4% ao ano a

título de spread para assumir estes riscos no lugar das famílias26
.

Para gerar resultados positivos, as instituições financeiras devem gerenciar os riscos de

modo que o custo resultante seja inferior ao custo de 4% apresentado pelas famílias. A

redução de custos é propiciada por três fatores principais:

• eficiência na coleta e análise de informações: as instituições financeiras apresentam

ganhos de escala para coletar e analisar informações relativas a potenciais

tomadores de recursos. Este ganho de escala resulta em uma maior qualidade dos

empréstimos realizados, permitindo uma redução dos custos de inadimplência. Além

disso, a concessão de repetidos empréstimos a um mesmo tomador transforma a

26 Na realidade, o spread máximo seria inferior a 4% a.a., pois mesmo os depósitos bancários oferecem
algum risco de crédito, preço e liquidez aos depositantes.
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instituição financeira em um insider no que tange às informações sobre as operações

e as condições financeiras do cliente (SAUNDERS, 1997, pago58).

• diversificação do portfolio de empréstimos: devido ao grande volume de recursos

captados junto aos clientes, as instituições financeiras tomam-se aptas a realizar

empréstimos para um universo significativo de tomadores, distribuídos ao longo de

diferentes setores econômicos. Esta diversificação permite a eliminação do risco

não-sistemático, reduzindo o risco de preço de seu portfolio. Além disso, como as

probabilidades de default entre os clientes não são perfeitamente correlacionadas, o

risco de crédito da carteira de empréstimos também é inferior.

• diversificação da base de depositantes: como sua base de depósitos é constituída

pelos recursos de muitos doadores, as instituições financeiras conseguem manter o

volume de depósitos relativamente estável mesmo com a emissão de títulos de curto

prazo, o que reduz o risco de liquidez. Essa estabilidade é que permite às IF's

realizar empréstimos de longo prazo com base em recursos de curto prazo, sem

incorrer em riscos de solvência.

Em suma, as instituições financeiras cumprem o importante papel de viabilizar o fluxo

de recursos entre agentes econômicos superavitários e deficitários, alavancando o

crescimento econômico e o bem-estar social. Para executar esta tarefa, podem atuar

como brokers ou como "transformadores de ativos", como pode ser visto pela figura

abaixo:

Instituições
Financeiras.- - .......................... ··....• · Títulos Primários··. Broker ·· •...

Recursos · ...
··Famílias · Empresas

lJftulbs Secundários TraIisfor-
....•Títulos Primários

\ .. mação de ..,.. ~
Recursos ativos Recursos
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2. REGULAMENTAÇÃO BANCÁRIA

As instituições financeiras são peça fundamental para o desenvolvimento econômico de

um país ou região. Sem IF's , as empresas não teriam como obter os recursos

necessários aos seus programas de investimento, e a economia tenderia a fica estagnada,

sem crescimento da renda. Além disso, a quebra de instituições financeiras pode destruir

a poupança de famílias e, ainda, gerar. dúvidas e boatos sobre a solidez de outras

instituições, causando uma corrida aos bancos por parte dos depositantes. Esta corrida

pode gerar novàs quebras, dando origem a um "efeito dominó", capaz de levar qualquer

economia a uma recessão profunda. Segundo LINDGREN, GARCIA e SAAL (1996,

pag 7), "when, because of deficient informatton, depositors cannot distinguisb sound

banks from unsound banks, they may precipitate unjustified runs against sound banks,

which can cause a systemiccrisis",

Este impacto negativo sobre a economia e seus agentes é denominada de externa lida de

negativa. Os elevados custos econômicos e sociais proporcionados por estas

externalidades levaram os governos - e suas autoridades monetárias - a adotarem

regulamentações específicas para seus sistemas financeiros, visando garantir a solidez

das instituições e um fluxo contínuo de recursos entre os agentes econômicos. Além

disso, um sistema financeiro sólido é essencial para a eficiência das políticas

macroeconômicas determinadas pelos governos. Por um sistema financeiro sólido

entende-se um sistema onde os bancos estão solventes e continuarão solventes no

futuro, sendo que solvência pode ser medida pelo nível de capitalização dos bancos

(LINDGREN, GARCIA e SAAL, 1996,pag 9).

Segundo SAUNDERS (1997, pag 64), a regulamentação bancária que visa o incremento

e a manutenção da solidez das instituições financeiras pode ser dividida em quatro

componentes básicos:

• Requerimento de capita/:as autoridades monetárias determinam qual a alavancagem

máxima que um banco pode atingir, considerando o perfil de risco de seus ativos.

Quanto maior o risco dos ativos de um banco, menor será o limite para sua

alavancagem financeira. Isto porque as perdas decorrentes das operações ativas são

obrigatoriamente cobertas primeiro por capital próprio, e somente depois pelos
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recursos dos depositantes. Assim, quanto maior for a proporção de capitais próprios

nofunding dos empréstimos concedidos, menor será o risco de quebra.

• Diversificação de ativos: as autoridades monetárias incentivam as instituições

financeiras a diversificar seus portfolios de crédito, evitando a concentração em um

único tomador. O FED (banco central dos EUA), por exemplo, determina que

nenhum banco pode conceder empréstimos equivalentes a mais do que 15% de seu

capital social a um único tomador.

• Seguros de depósito: é comum as autoridades monetárias cnarem fundos -

geralmente mantidos com recursos dos próprios bancos - para garantir os recursos

dos depositantes em caso de quebra das ínstituíções." A função destes fundos é

trazer tranqüilidade aos depositantes, evitando a realização de saques generalizados

por temor de quebra dos bancos e reduzindo os riscos do "efeito dominó".

• Monitoramento e auditoria: todas as instituições financeiras são obrigadas a enviar

às autoridades monetárias diversas informações sobre a qualidade de seus ativos e

sua situação financeira, assim como estão permanentemente sujeitas a auditorias.

Além da regulamentação para prevenção de quebras, as autoridades monetárias também

impõem severas barreiras. à entrada de novas instituições financeiras no mercado,

visando proteger a rentabilidade das instituições já existentes e, deste modo, facilitar a

tarefa dos bancos de manterem-se solventes no futuro. Estas barreiras à entrada podem

ser compostas por custos diretos elevados, como por exemplo os requerimentos de

capital, e altos custos indiretos, tais como limitações em relação aos indivíduos que

podem estabelecer instituições financeiras ou restrições à participação de capital

estrangeiro.

A regulamentação bancária possui impactos diferenciados sobre as IF's. A existência de
,

uma regulamentação tende a aumentar a confiança dos depositantes na solidez do

sistema financeiro, o que certamente contribui para a redução do custo de captação de

recursos. A existência de barreiras à entrada também é outro fator que atua no sentido
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de elevar o valor da IF, pois permite uma maior rentabilidade a longo prazo. Por outro

Iado, limites para a alavancagem podem restringir a capacidade de geração de caixa de

um banco, pois limitam o volume de empréstimos que podem ser realizados. Quanto ao

seguro de depósitos, é certo que sua existência permite uma redução do custo de

captação (pois reduz o risco de crédito para os depositantes), mas o impacto sobre o

valor de um banco dependerá da relação entre a redução do custo de captação (que varia

de banco para banco) e o custo do seguro (que é o mesmo para todos os bancosj."

27 No Brasil, foi instituído o Fundo Garantidor de Depósitos, que garante o pagamento de depósitos a
vista, a prazo e de poupança até o limite de R$ 20 mil no caso de falência do banco.
28 O impacto da alavancageme do seguro de depósitos sobre o valor dos bancos serão discutidos mais
profundamente adiante.
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3. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE BANCOS

Devido às funções que desempenham - em especial a função de transformação de ativos

- e à regulamentação a que estão sujeitos, os bancos apresentam diversas características

singulares que influenciam seu valor e, por este motivo, devem ser considerados

explicitamente nos modelos utilizados para sua avaliação. Dentre estas características,

destacam-se:

• Capacidade de captação de depósitos

• Estrutura de capital alavancada

• Resultados do descasamento de taxa de juros

• Exposição a riscos de mercado

• Dificuldades de avaliação da carteira de. empréstimos

• Efeitos do seguro de depósito

Capacidade de captação de depósitos

A principal característica especial dos bancos é sua capacidade de captar recursos no

mercado sob a forma de depósitos'", a um custo inferior ao custo de mercado para

recursos com o mesmo perfil de risco. Ao realizar a transformação de ativos e oferecer

aos depositantes títulos mais atrativos, o custo de captação de recursos pelos bancos

toma-se inferior ao custo que empresas não-financeiras são obrigadas apagar para

captar os mesmos recursos. Como demonstrado anteriormente, esta redução de custo

provém do fato dos bancos assumirem grande parte dos riscos de crédito, de preço e de

liquidez no lugar dos depositantes, assim como da realização das atividades de

prospecção e monitoramento dos tomadores de recursos. E, ao gerenciar todos estes

custos de maneira mais eficiente, os bancos conseguem agregar valor para seus

acionistas.

Nas empresas não-financeiras, o valor é gerado pela utilização de seus ativos

operacionais através do emprego de mão-de-obra. Como ressaltam MODIGLIANI e

29 Depósitos são constituídos por depósitos a vista, depósitos a prazo e cadernetas de poupança.
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MILLER (1959), o valor da empresa é determinado pela capacidade de geração de

resultados futuros de seus ativos operacionais, não importando a forma pela qual eles

são financiados.' Em outras palavras, a estrutura de capital não afeta o valor da empresa.

Na realidade, o único efeito da estrutura de capital sobre o valor da empresa está

relacionado com o tax shield gerado pelo emprego de capital de terceiros, como os

próprios MODIGLIANI e MILLER reconheceram anos mais tarde.

Nas empresasfinanceiras, os recursos de terceiros não são somente uma fonte de

financiamento <:teativos operacionais ou de geração de tax shield. Dada a capacidade de

captar depósitos a um custo inferior, a atividade de captação de recursos de terceiros

constitui uma verdadeira atividade operacional dos bancos, capaz de agregar um valor

significativo. Mesmo que sua carteira de empréstimos mantenha-se inalterada, um

banco pode agregar valor aos seus acionistas através da captação adicional de depósitos.

Em suma, os depósitos geram valor para os bancos através de:

• geração de tax shield através da dedução das despesas financeiras da base tributável,

a exemplo do que ocorre com as empresas não-financeiras.

• redução do custo da estrutura de capital, através da captação de recursos a um custo

inferior ao de mercado .

.A capacidade de geração de valor dos depósitos é tão relevante que é comum considerar

os depósitos como um tipo especial de ativo intangível, exclusivo dos bancos. MILLER

(1995) destaca três modelos que podem ser utilizados para avaliação desta "franquia":

• Abordagem do custo histórico de desenvolvimento: determina Ó valor da base de

depósitos segundo o custo efetivamente incorrido na captação destes depósitos, tais

como custos com publicidade, agências etc.

• Abordagem da redução de custo: esta abordagem parte da premissa de que o valor

dos depósitos decorre de seu custo mais baixo de captação. Seu valor, portanto, é

dado pelo diferencial entre a taxa de remuneração dos depositantes e a taxa de
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captação de mercado. Para se determinar o valor, deve-se projetar todas as saídas

futuras de caixa relacionadas com os depósitos (resgates e custos líquidos de

manutenção) e descontá-los à taxa de mercad03o• A diferença entre valor atual dos

depósitos e o valor presente dos fluxos futuros é equivalente aos beneficios gerados

pela base de depósitos.

1.--1
!.1

• Abordagem dos rendimentos futuros: o valor da franquia pode ser determinado pelo

diferencial entre os custos futuros de captação de depósitos (remuneração do

depositante e custos de manutenção) e os rendimentos futuros proporcionados pela

aplicação destes recursos em empréstimos e financiamentos (líquidos dos custos de

inadimplência e manutenção) e pela cobrança de tarifas. O resultado líquido destes

fluxos futuros deve ser trazido a valor presente a uma taxa que reflita o risco de toda

esta operação, inclusive o risco de crédito.

Dentre as abordagens acima, a mais indicada é a abordagem da redução de custo. A

abordagem histórica possui as mesmas deficiências do modelo de custo histórico

descrito no capítulo I e, além disso, sua aplicabilidade prática é muito baixa, devido à

grande dificuldade em se alocar os custos operacionais à atividade de captação de

depósitos." Já a abordagem dos rendimentos futuros parece distorcer o valor da base de

depósitos ao considerar o rendimento das aplicações em empréstimos e financiamentos.

Em princípio, a realização de empréstimos e financiamentos não depende da existência

de depósitos, pois poderiam ser financiados com captações tradicionais a custo de

mercado ou por capital próprio. O diferencial entre a taxa de aplicação em empréstimos

e financiamentos e a taxa de mercado não deveria, deste modo, ser considerada como

um beneficio gerado pela base de depósitos.

Um bom exemplo da maior relevância da abordagem de custo são as decisões da justiça

dos Estados Unidos em relação aos pedidos impetrados por bancos americanos para

deduzir da base tributável a depreciação dos ativos intangíveis representados pelos

30 MILLER sugere que, como taxa de mercado, sejam utilizadas as taxas de captação de depósitos a prazo
para grandes aplicadores.
31 MILLER afirma que, mesmo para bancos que possuem complexos sistemas de contabilidade de custos
e de informações gerenciais, esta alocação é virtualmente impossível.
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depósitos. A solicitação dos bancos somente foi aceita com base na avaliação dos

depósitos com base na abordagem de redução de custos32
•

Estrutura de capital alavancada

Em geral, os bancos apresentam uma estrutura de capital muito mais alavancada que

empresas não-financeiras. Como a captação de depósitos é capaz de agregar valor aos

bancos, o nível máximo de alavancagem que um banco pode atingir torna-se peça

fundamental na avaliação destas instituições.

Em princípio, o banco deve elevar sua alavancagem até o grau máximo de exposição ao

risco definido pela sua administração com base em modelos que considerem os riscos

de crédito, de juros, de liqui dez e de mercado apresentados pelos seus ativos, além dos

riscos operacionais intrínsecos à atividade bancária. Evidentemente, o risco a ser

considerado é o risco representado pelo portfolio de ativos como um todo, e não o

somatório do risco de suas operações consideradas isoladamente. Isto porque, como as

operações geralmente não são perfeitamente correlacionadas, o risco da carteira de

ativos como um todo é inferior ao somatório dos riscos isolados, devido aos efeitos

benéficos da diversificação.

Para determinar qual o capital mínimo a ser mantido, devem ser adotados modelos

capazes de quantificar o grau de exposição do capital próprio a perdas futuras. Um dos

modelos utilizados é o earnings-at-risk (EaR), derivado na metodologia de value-at-risk

(VaR). O modelo de EaR procura estimar, dentro de um determinado intervalo de

confiança e com base na análise histórica dos resultados de suas operações e da

correlação entre as mesmas, qual o nível máximo de prejuízos a que o banco está

exposto por um determinado período. Deste modo:

Capital mínimo =f (EaR),

32 O caso Citizens & Southem é um marco importante na avaliação de depósitos como ativos intangíveis
depreciáveis. Após adquirir nove bancos entre 1981 e 1982, o C&S solicitou o reconhecimento da
depreciação deste ativo intangível para fins fiscais. Para determinar o valor do ativo, utilizou duas
avaliações, com base na abordagem de rendimentos futuros e na abordagem de redução de custos. A
Suprema Corte dos EUA aceitou seus argumentos,porém determinou que o valor seria dado p:da

87

/



Sendo que:

EaR =f (riscos de crédito, de juros, de mercado e de liquidez)

Deste modo, quanto maior for o risco das operações assumidas pelo banco, maior será o
, '

nível de capital próprio que este deverá manter para não colocar em risco sua solvência

futura. Por outro lado, manter o capital próprio em níveis superiores ao limite mínimo

implica em perda de oportunidades de geração de valor, de modo que este limite pode

ser considerado; na realidade, como um target para a alavancagem do banco.

No entanto, os bancos não estão livres para determinar sua alavancagem baseada

somente no perfil de risco das operações e no grau de aversão ao risco de sua

administração. Como visto anteriormente, as autoridades monetárias, preocupadas com

as externalidades negativas geradas pela falência de uma instituição financeira, também

determinam requerimentos mínimos de capital. Em geral, as regulamentações em torno

do capital dos bancos levam em conta somente os riscos de crédito - e, em alguns casos,

riscos de preço e de mercado - sendo que o cálculo do capital mínimo requerido baseia-

se na aplicação de índices arbitrários sobre as carteiras ativas dos bancos. No Brasil, por

exemplo, ativos' de alto risco de crédito, como a carteira comercial, têm ponderação

equivalente a 1, ou seja, para cada R$ 1,00 ~plicadona carteira comercial, obanco deve

ter R$ 1,00 de capital próprio, Isto implica dizer que a carteira comercial é 100%

garantida por recursos próprios, e não coloca em risco os recursos dos depositantes. No

outro extremo, tem-se os títulos públicos federais, com ponderação O, ou seja, podem

ser inteiramente financiados por recursos de terceiros (pois são os títulos nacionais de

menor risco de crédito).

Em suma, o capital mínimo a ser mantido por um banco deve respeitar,

simultaneamente, a política de alavancagem definida por sua administração e a

regulamentação bancária definida pelas autoridades monetárias:
.,' -,

avaliação segundo a abordagem de redução de custos (de menor valor em relação à abordagem de
rendimentos futuros). Para maiores detalhes, ver MILLER (1995, pag 225).
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Resultado do descasamento da taxa de juros

Como abordado anteriormente, uma das funções das instituições financeiras é

"transformar" títulos e empréstimos de longo prazo em títulos de curto prazo, mais

atrativos aos doadores de recursos. Devido a esta atividade, as IF's apresentam ativos

com prazo médio de vencimento superior ao de seus passivos. Esta diferença de prazos

médios de vencimento tem importantes implicações sobre Os resultados gerados pelas

IF's em um determinado exercício.

Em geral, a curva de taxa de juros - a yield curve - tem um formato crescente, como

pode ser visto pela figura abaixo:
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Deste modo, os títulos de longo prazo adquiridos pelas IP's tendem a render mais que os

títulos de curto prazo por elas emitidos, gerando um lucro que estará refletido em seus

demonstrativos de resultados. Em uma avaliação de bancos, é fundamental a análise da
I' " .

sustentabilidade desta fonte-de lucros nos exercícios futuros, o que leva à necessidade

de se verificar as causas para este comportainento da yield curve.

Com base em uma curva de taxa de juros, é possível se determinar a estrutura a termo

das taxas de juros, isto é, qual a combinação de taxas de curto prazo futuras que está

implícita na curva de juros:

Estrutura a termo<,
..... - -_ .

.' Yield Curve

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 15

Anos

A curva de juros a termo demonstra que, a yield curve tradicional é composta por

crescentes taxas futuras de curto prazo. A questão-chave é se este comportamento indica

um consenso entre os agentes econômicos de que as taxas de juros serão realmente mais

elevadas no futuro. Caso isso seja verdade, o lucro apresentado' por uma IF ao emitir

títulos de prazo mais curto do' que os adquiridos não será sustentável nos exercícios

futuros. Todo o lucro obtido nos primeiros períodos será devolvido nos períodos

seguintes. Tome, por exemplo, a seguinte estrutura de taxa de juros:
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Prazo Taxa a termo Yield Curve
{anos} {% a.a.} (%a.a.)

1 6% 6%

2 8% 7%

3 10% 8%

Se uma IF adquire títulos de 3 anos no valor de $1.000,00 e os financia através da

emissão de títulos de 1 ano no mesmo valor, o resultado desta operação no primeiro ano

sena:

Ano I

Receita =

Despesa

Lucro =

$1.000 x 8% $80

$1.000 x 6% $60

$20

Porém ao final de cada exercício, os títulos de curto prazo deverão ser renovados às

taxas de juros de curto prazo, de modo que:

Ano2

Receita $1.000 x 8% $80

Despesa = $1.000 x 8% $80

Lucro $0

Ano3
Receita = $1.000 x 8% = $80

Despesa $1.000 x 10% = $100

Lucro $(20)

Ou seja, quando o diferencial entre as taxas de juros de curto e de longo prazo indicam
;

uma expectativa em relação ao comportamento futuro das taxas de curto prazo, o

resultado em um determinado exercício não deve ser considerado como uma tendência

dos resultados nos exercícios futuros. Para COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996,

pago 507), os lucros nos primeiros exercícios, proporcionados pelo descasamento entre
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os prazos de aplicação e captação, são unia ilusão,que somente pode ser descoberta

quando a projeção de lucros futuros leva em consideração o comportamento esperado

das taxas futuras de juros de curto prazo (as quais, no exemplo acima, devem subir).

No entanto, a teoria segundo a qual a estrutura a termo das taxas de juros equivale às

expectativas do mercado em relação ao comportamento futuro das taxas de juros de

curto prazo é apenas uma das teorias a respeito do formato da yield curve. BODIE

(1996, pag 435) cita outras duas importantes teorias da estrutura da taxa de juros: a da

preferência pela liquidez e a segmentação de mercado.

Segundo a teoria da preferência pela liquidez, os investidores preferem manter títulos de

curto prazo em suas carteiras, por motivos de liquidez. Para aceitarem títulos de longo

prazo, de maior risco, os investidores exigem um prêmio que compense a menor

liquidez destes títulos, o denominado prêmio de liquidez.Deste modo, a taxa a termo

em um determinado período futuro (i) equivale à expectativa futura da taxa de juros de

curto prazo mais um prêmio pela liquidez:

Taxa a termo; = E {(taxa de curto prazo); +prêmio de liquidez.]

Devido ao prêmio de liquidez, mesmo que a taxa esperada de curto prazo seja constante,

a curva de taxa de juros apresentaria o formato crescente:
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A teoria da segmentação de mercado, por sua vez, afirma que títulos de curto e de longo

prazo são negociados em mercados separados, onde o equilíbrio é determinado de

maneira independente. Mesmo que um prêmio pela liquidez seja oferecido, um

investidor não tenderia a alterar o prazo médio de seu portfolio. Para BODIE (1996,

pago 438), esta visão da yield curve não é muito aceita. Segundo o autor, prevalece a

visão de que o preço de equilíbrio para um: determinado prazo de bonds é determinado

também em função dos preços para os bonds de prazos diferentes, e os investidores

tendem a alterar seus portfolios sempre quedetectarem um retomo superior ao prêmio

de liquidez requerido.

Em suma, não é possível afirmar que o lucro proporcionado em um determinado

período pelo descasamento de taxas de juros entre os ativos e passivos de uma IF será

compensado por prejuízos futuros, pois tais lucros podem ter sido proporcionados pelo

prêmio de liquidez. Uma avaliação de bancos deve, portanto, projetar o comportamento

futuro de taxas de curto prazo e de prêmios de liquidez, para verificar qual a parcela dos

lucros atuais que é sustentável no longo prazo (COPELAND, KOLLER eMURRIN,

pag 507).

Exposição a riscos de mercado

Ao exercer a atividade de transformação de ativos, as instituições financeiras assumem,

dentre outros riscos, o risco de mercado representado pelo potencial de perdas

decorrentes de alterações nas condições de' mercado tais como mudanças em preços de

ativos, taxas de juros, volatilidade e liquidez do mercado (SAUNDERS, 1997, pag 159).

Para se proteger - total ou parcialmente - contra as flutuações dos mercados, as

instituições financeiras podem realizar operações nos mercados derivativos e/ou alterar

a composição de seus portfolios para reduzir seu grau de exposição.

Evidentemente, a forma de gerenciamento dos riscos de mercado afeta o grau de

exposição do capital próprio a perdas potenciais, com consequentes impactos sobre o

valor da IF. Uma IF com um determinado potencial de geração de resultados futuros e

com um gerenciamento conservador de riscos tende a ter um valor superior a outra IF
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'com o potencial idêntico de geração de resultados mas com um maior grau de exposição

a riscos de mercado. Segundo os fundamentos da teoria financeira, para que o valor de

ambas seja igual, é necessário que aIF de maior risco ofereça uma expectativa superior

de resultados futuros.

o grau de exposição a estes riscos - inerente à atividade de transformação de ativos - e

a forma de gerenciá-los devem, portanto, ser considerados em um modelo de avaliação

de bancos. Pode-se citar duas formas de ajustar o valor do banco aos efeitos da

exposição aos riscos de preço e de mercado: o ajuste no grau de alavancagem ou o

ajuste a custo de mercado.

A primeira alternativa refere-se a ajustes no capital mínimo que deve ser mantido pelo

banco. Como ressaltado anteriormente, este nível mínimo de capital - ou seja, o grau de

alavancagem máximo - que o banco deve manter é função direta do nível de riscos aos

quais este capital está exposto. Quanto maior o grau de exposição ao risco, maior o

earnings-at-risk e, portanto, maior deverá ser o capital mantido pelo banco. Deste

modo, bancos com posições "descasadas" necessitarão manter uma maior quantidade de

capital próprio e, evidentemente, deverão gerar um retomo superior para compensar a

perda de rentabilidade proporcionada pelo menor grau de alavancagem.

Pela segunda alternativa - ajuste a custo de mercado - as posições do banco devem ser

ajustadas pelo custo de mercado necessário para eliminar sua exposição aos riscos de

mercado, através da alteração da composição de seus portfolios (troca de ativos) ou de

operações nos mercados derivativos. Suponha, por exemplo, um banco que tenha

captado depósitos a uma taxa prefixada de 8% a.a. com prazo de um ano e utilizado

estes recursos para adquirir títulos cambiais com cupons de 6% a.a., também com prazo

de um ano:

Ativo

Depósitos
8%a.a. Pré

Passivo

Títulos
Câmbio + 6% a.a.
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o banco estará exposto ao risco proporcionado pelo descasamento entre a flutuação do

mercado de juros e a flutuação do mercado de câmbio. Para "zerar" esta posição, o

banco pode realizar um swap pré x câmbio, "trocando" o rendimento cambial de sua

posição ativa por um rendimento prefixado. Se por exemplo, o preço de mercado para

um swap pré x câmbio com prazo de U1p ano for de 6% a.a., o banco trocaria o

rendimento de seu ativo de variação cambial mais 6% a.a. para 12% a.a. prefixados, e

sua nova posição seria:

Ativo

Depósitos
8%a.a. Pré

Passivo

Títulos
12% a.a. Pré

o spread a ser considerado nas projeções futuras de resultados será de 4% a.a .. Na

realidade, a alternativa de ajuste a custo de mercado equivale a projetar qual será o

efeito deste descasamento sobre os resultados futuros, utilizando como base para esta

projeção os preços atuais de mercado. A vantagem desta abordagem é que pode-se

realizar esta "projeção" em relação ao comportamento futuro de dois indicadores

diferentes sem a necessidade de realizar nenhum ajuste sobre o capital mínimo, pois o

banco terá "zerado" sua posição.

Embora ambas as alternati,vas sejam conceitualmente justificáveis, o ajuste a preço de

mercado tem como vantagens:

• .maior objetividade: na abordagem de ajuste no grau de alavancagem, a

determinação da quantidade de capital adicional necessária para suportar uma maior

exposição ao risco está sujeita a critérios bastante subjetivos. O ajuste a preço de

mercado, por sua vez, utiliza o consenso entre os agentes financeiros refletido nos

preços de mercado.

• maior facilidade de aplicação: a tarefa de ajustar a preços de mercado é facilitada

pela disponibilidade de cotações para. um grande número de ativos financeiros;. ao

passo que, para ajustar o capital mínimo, são necessários cálculos de correlação

entre os diversos ativos para a quantificação da exposição ao risco.
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Dificuldades de avaliação das carteiras de empréstimos

o valor de um título de renda fixa pode ser determinado como o valor presente dos

benefícios (fluxos) futuros gerados por este título. A taxa de desconto utilizada na

determinação do valor presente deve refletir dois riscos básicos:

• risco de não pagamento dos juros e/ou do principal, isto é, o risco de inadimplência

(default) do emissor do título

• risco de flutuação da taxa de juros (risco de preço)

Em um mercado eficiente, os preços dos títulos praticados no mercado secundário já

estão ajustados a estas duas fontes de risco. Quanto maior for o risco de inadimplência

do emissor, menor será o preço de mercado observado. Portanto, para ajustar o valor de

uma carteira de títulos de um banco ao risco de default, basta utilizar os preços de

mercado praticados para os títulos desta carteira.

A consideração do efeito da inadimplência sobre uma carteira de empréstimos é uma

tarefa bem mais complexa, pois não há um mercado secundário para estes ativos capaz

de fornecer um referencial adequado. Para avaliar uma carteira .de empréstimos, os

fluxos futuros gerados por esta carteira devem ser ajustados pela probabilidade de

pagamento, e somente depois descontados a valor presente pela taxa de juros de

mercado livre de risco.

A dificuldade está na estimativa da probabilidade de pagamento dos empréstimos

concedidos. A realização desta estimativa encontra dois obstáculos importantes:
I'.',,.

• Subjetividade da estimativa: a quantificação da probabilidade de default está sujeita

a critérios subjetivos. Ao contrário do que ocorre com uma carteira de títulos, não há

um mercado secundário capaz de fornecer um "consenso" entre as estimativas .I,V
conduzidas por diferentes analistas. n, "

I' :'
~,/
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• Dificuldade de. execução: a rigor, esta probabilidade deveria ser estimada caso a

caso,com base em análises econômico-financeiras capazes dedetenninar a

capacidade de pagamento de cada tomador de recursos. Noentanto, é praticamente

impossível realizar esta análise para todo o universo de clientes.

Para contornar a subjetividade de estimativa, pode-se utilizar, pelo menos para os

principais clientes, classificações de risco elaboradas por agências de rating. Estas

agências analisam as principais empresas do mercado e emitem pareceres sobre sua

capacidade de pagamento no curto e longo prazos. Análises conduzidas internamente

podem, portanto, ser comparadas com a classificação das agências para checagem de

consistência. Infelizmente, os ratings estão disponíveis apenas para uma pequena

parcela dos clientes.

Na impossibilidade de se analisar todos os tomadores de empréstimos, deve-se procurar

identificar os empréstimos de maior volume, concentrando o esforço de análise nestas

operações. Em geral, uma pequena parcela do número de empréstimos corresponde à

maior parcela do volume total (MILLER, 1995, pag 212).

A dificuldade na avaliação da.qualidade da carteira de empréstimos é um dos niaiores

desafios na avaliação de bancos. Para os bancos comerciais, empréstimos constituem o

item mais relevante de seus ativos, e os custos com inadimplência representam uma

parcela significativa dos custos totais. Portanto, alterações na qualidade da carteira de

empréstimos impactam diretamente os resultados do banco e seu valor de mercado,

tomando a taxa de inadimplência um dos principais drivers do valor do banco.

Efeitos do seguro de depósito

Visando aumentar a solidez do sistema financeiro, vários países adotaram o chamado

seguro de depósito. Neste sistema os recursos dos depositantes são garantidos por um
\

fundo em caso de quebra de um banco". Este fundo é gerido pelas autoridades

i,.
33 No Brasil, o Fundo Garantidor de Depósitos cobre saldos de até R$ 20 mil em caso de quebra do banco,
para recursos em depósitos a vista, depósitos a prazo e de poupança.
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monetárias e capitalizado por recursos dós próprios bancos, através de contribuições

proporcionais ao volume de depósitos de cada instituição.

Na prática, o seguro de depósito funciona como uma opção de venda: caso o valor dos

passivos supere o valor dos ativos e o. i banco se tome insolvente, os depositantes

poderão resgatar seus recursos pelo valor ide face de seus títulos". Portanto, ao captar

recursos garantidos pelo seguro de depósito, os bancos estão entregando aos seus

clientes uma put implícita nos títulos que emitem.

Ao agregar esta opção às suas captações, os bancos obtêm dois beneficios:

• Aumento da estabilidade de sua base de depósitos: Sem o seguro de depósitos, os

clientes tendem a sacar seus recursos de um banco cuja situação está se deteriorando

e transferi-los para instituições mais solventes, agravando a crise do banco. Com a

garantia do seguro, esta preocupação toma-se bem menor.

• Redução do custo médio de captação: Caso um banco esteja enfrentando

dificuldades financeiras, o seguro de depósito garante uma maior permanência de

depósitos a vista, evitando que esta fonte de recursos tenha que ser reposta por outra

de custo mais elevado. Para os depó~itos que pagam juros, o seguro de depósito

proporciona uma redução das taxas nominais de captação. Em princípio, o montante

da redução nas taxas de captação deve ser igual ao valor da opção de venda

implícita nestes títulos:

Taxa de captação com seguro = Taxa de captação sem seguro - Valor da put

o beneficio líquido do seguro de depósito para um banco equivale, portanto, à diferença

entre a redução de seu custo de captação e o custo das contribuições ao fundo do seguro.

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996, pag 525) ressaltam que, como as

contribuições são as mesmas para todos 0$ bancos, os bancos de maior risco de falência

são subsidiados pelos bancos mais sólidbs. Para os bancos mais estáveis, o risco de.

insolvência pode ser tão baixo que a redução proporcionada no custo de captação toma-

34 Até os limites estabelecidos pelo Fundo
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se irrelevante, de modo quea tarifa paga pelo bancá supera o valor da opção devenda.

Para os bancos menos estáveis, por outro lado, esta opção de venda tende a apresentar

um valor superior ao custo de contribuiçãoao fundo.

RONN e VERMA, citados por COPELAND; KOLLER e MURRIN (1995, pag 525),

calcularam o valor do seguro de depósitos para diversos bancos americanos através de

um modelo de precificação de opções de ~enda35.,O valor máximo do seguro, par~ um

banco em dificuldades, foi de 72,41 pontos básicos por dólar de depósitos,enquantÔ a

média da amostra foi de 8,08 pontos básicos.

".,

Em suma, não é possível afirmar que o seguro de depósito eleva avalor de um banco. O

impacto sobre o valor dependerá da relação entre o custo das contribuições ao fundo e

as reduções no custo das captações, e tende a ser negativo para as instituições mais

sólidas.

35 Foi realizado um estudo cross seciion com base em 1983, para instituições garantidas pelo Federal
Deposit Insurance Corporation (FDIC).
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MODELOS DE AVALIAÇÃO DE BANCOS

Conforme apresentado no capítulo 1, a classificação dos modelos de avaliação segundo

critérios de precisão e aplicabilidade prática pode ser representada no gráfico abaixo:

Precisão

• Opções

• MDD** • EVA • FCF

• Gordon

• P/E*

• Contábil

Aplicabilidade

* .Modelo baseado em múltiplos PIE de empresas comparáveis
** Inclui modelo de lucros (P/E) desenvolvido a partir do modelo de dividendos

Um dos modelos mais utilizados nos meios acadêmico e empresarial é o modelo de

fluxo de caixa livre (FCF), por proporcionar um bom grau de precisão na análise

combinado com uma relativa facilidade de aplicação. Ao contrário dos modelos de PIE

e Contábil, o modelo FCF não apresenta distorções relativas a:

• Efeitos de regras contábeis arbitrárias

• Efeitos da inflação sobre o valor dos ativos

• Efeitos do valor do capital organizacional

• Efeitos das sinergias entre os projetos de investimento (ativos da empresa)

Além disso, em relação aos modelos de precisão equivalente (modelos de dividendos e: .. ""<!

de lucros econômicos), o modelo FCF também apresenta algumas vantagens práticas,

tais como:
,n.',

, .v '
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• Separação entre os resultados operacionais e efeitos da alavancagem financeira

• Eliminação da necessidade de projeção da estrutura decapital futura ou nível de

distribuição de dividendos

• Eliminação da necessidade de projeção anual da depreciação econômica

• Maior facilidade na determinação da taxa de desconto a ser utilizada

Em termos de precisão, o modelo FCF é inferior somente ao modelo de opções nos

casos onde há um componente de flexibilidade intrínseco ao fluxo de caixa projetado

(como, por exemplo, a opção de expandir, retrair ou parar/retomar o negócio). Mesmo

neste caso, o modelo FCF é um importante "ponto de partida" para a aplicação do

modelo de opções (LUEHRMAN, 1998, pag. 67).

Apesar de todas essas vantagens em relação aos demais modelos, o modelo FCF não é o

mais indicado para avaliação de bancos, devido a diversos motivos (COPELAND,

KOLLER e MURRIN, 1996,pag 499):

• Capacidade de captação de depósitos: o modelo FCF está baseado na visão clássica

de que o valor das empresas é gerado através do emprego de seus ativos fixos e

capital de giro, cabendo ao lado ';'passivo" do balanço apenas a função de

financiamento destes ativos. Os bancos, entretanto, são capazes de criar valor

através da captação de depósitos a um custo inferior ao custo de mercado para

recursos de mesmo risco. Para os bancos, a administração de seus passivos é uma

legítima atividade operacional, e não somente uma atividade de financiamento.

• Dificuldade de determinação do custo médio ponderado de capital (WACC): devido

às diversas formas de captação de recursos (depósitos a vista, depósitos a prazo,

poupança e demais títulos que podem ser emitidos tanto no mercado interno quanto

no externo), seus custos diferenciados e a variação no mix de captação36
, a

determinação do WACC de um banco é bastante imprecisa.
./

.. :~~~;

36 Em períodos de altas taxas de juros reais ou de altas taxas de inflação, os depositantes tendem a migrar
seus recursos dedepósitos a vista para depósitos que ofereçam melhores retornos ou proteção contra
desvalorização da moeda.
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• Spreads entre as taxas de empréstimos e de captação: em economias estabilizadas e

com mercados competitivos, os spreads bancários são significativamente baixos.

Por este motivo, pequenos erros na estimação do WAce do banco podem significar

grandes erros em sua avaliação.

Segundo a literatura de finanças, podem ser utilizados três modelos distintos para a

avaliação de bancos, que serão apresentados a seguir.
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1. MODELO DE AVALIAÇÃO A MERCADO

Segundo o modelo de avaliação a mercado, o valor de um banco pode ser definido pela

diferença entre o somatório dos valores de rnercado de seus ativos e o somatório dos

valores de mercado de seus passivos.

Valor do banco = Lvalor de mercado dos ativos - Lvalor de mercado dos passivos

o Federal Accounting Standards Board (F'ASB) define valor de mercado como o valor

pelo qual um instrumento financeiro pode ser transacionado espontaneamente entre

duas partes, e não através de uma transação forçada ou de uma liquidação (JOHNSON,

1996, pag 25).

Para ativos com um mercado secundário desenvolvido, como títulos públicos federais, a

aplicação desta regra é direta: basta observar os preços praticados em seus respectivos

mercados. No entanto, isto não é possível para ativos que não dispõem de um mercado

secundário desenvolvido, como, por exemplo, créditos ao consumidor. Neste caso, o

valor de mercado pode ser definido comq o valor intrínseco do ativo, ou seja, o valor

presente de seus fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa de risco ajustada ao

risco da operação+':

n FC
Valor de mercado = L . I i

i=l (1 + p)

Onde: FC i fluxo de caixa no período i

p taxa de desconto ajustada ao risco

Mesmo para ativos com mercado secunidário desenvolvido, o cálculo de seu valor

intrínseco é indicado para comparação entre a percepção de risco da instituição

financeira e o risco percebido pelo mercado.

A equação acima indica os três parâmetros básicos do valor de mercado:
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• fluxos de caixa futuros

• prazo

taxa de desconto ajustada ao risco•

Para facilitar o trabalho de avaliação a mercado, JOHNSON (1996, pag 118) propõe o

agrupamento de ativos e passivos em classes homogêneas segundo o perfil do fluxo de

caixa, de modo que para cada classe possa ser estimado um único fluxo de caixa. Cada

classe deve conter operações com características similares de prazos, fluxos de

pagamento (amortizações) e, principalmente, perfil de risco. Deste modo, financiamento

de veículos pode compor uma classe de ativos e depósitos a prazo prefixados, uma

classe de passivos.

Para determinação da taxa de desconto, devem ser observados:

• a curva atual de juros básicos (yield curve)

• a relação entre os juros para a categoria ativos/passivos e os juros básicos

• o risco de default das operações ativas

Cada fluxo de catxa deve ser descontado a valor presente pela taxa de juros

correspondente ao prazo do fluxo, com base na curva de juros básicos. No entanto, as

taxas da curva de juros podem ser aplicadas diretamente somente para ativos sem risco

de crédito ou de mercado. Para as operações que apresentarem risco de crédito ou de

mercado, é necessário adicionar um componente de risco à taxa de desconto:

Taxa de desconto = taxa de juros livre de risco + prêmio pelo risco

o prêmio pelo risco pode ser avaliado pelo diferencial histórico entre as taxas praticadas

para a classe de ativos e as taxas de juros de mercado (sem risco). Este diferencial pode

ser adicionado à curva de juros para desconto dos fluxos de ativos com risco de crédito

previamente, pois o mesmo varia de acordo com:

e de mercado. Vale ressaltar que o diferencial histórico entre as taxas deve ser analisado;':
li'

37 Esta é a equação básica de avaliação a mercado. Para ativos ou passivos com opções implícitas, esta
fórmula deve sofrer ajustes para refletir o valor da opção.
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• taxas inflacionárias: quanto maior a inflação, maior tendem a ser os spreads em

relação aos juros básicos. No início da década de 80,com a inflação em alta nos

EUA, o diferencial entre os juros das Treasury bills e os juros básicos para

empréstimos comerciais de curto prazo (prime rate) era de 500 pontos básicos. Ao
!

final da década de 90, com aqueda da inflação, o spread entre as taxas foi reduzido

para 200 a 300 pontos básicos (JOHNSON, 1996, pag 143).

• risco de default dos ativos: o perfil de risco de crédito de uma carteira específica de

ativos deve ser comparado com o perfil médio de mercado para verificar se o

diferencial de taxas pode ser aplicado diretamente. Se, por exemplo, as taxas

históricas de inadimplência específicas de um banco para uma determinada

categoria de ativos forem superiores às taxas médias de mercado, o diferencial

deverá ser superior ao diferencial médio observado no mercado.

Para cálculo do valor de mercado de passivos financeiros, devem ser observadas as

mesmas regras, ou seja, a taxa de desconto deve considerar o diferencial médio entre as

taxas de captação e as taxas básicas de juros, além do formato da yield curve.

Vale ressaltar que a regra de avaliação pelo valor presente não deve ser aplicada a todos

os ativos e passivos. Além dos ativos e passivos que possuem um forte mercado

secundário - para os quais devem ser utilizadas as cotações de mercado - existem

outros ativos que possuem regras especiais de avaliação a mercado, tais como:

• Ativos reais: para ativos que não produzem fluxos de caixa diretos - como imóveis e

equipamentos - o valor de mercado não pode ser estimado com base em análise de

valor presente. Nestes casos, o recomendado é a avaliação do ativo por especialistas

em seus mercados específicos.

.
• \ Participações em subsidiárias: a forma mars indicada para avaliação de

participações em subsidiárias é através da avaliação da subsidiária (utilizando, por

exemplo, um modelo de fluxo de caixa descontado). O valor de mercado da
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participação pode ser calculado aplicando-se a participação percentual no capital da

subsidiária sobre o valor estimado para .a subsidiária.
I

o modelo de avaliação a mercado pode ser comparado com o modelo de custo de

substituição apresentado no capítulo 1. Segundo o modelo de custo de substituição, o

valor de uma empresa é dado pela diferença entre o custo de reposição de seus ativos e

passivos, sendo que o custo de reposição é definido pelo custo de se repor um bem por

outro com os mesmos níveis de desgaste e obsolescência. Em mercados eficientes, este

custo deve ser similar ao custo de mercado deste bem.

Devido a esta similaridade, as críticas ao modelo de mercado são as mesmas do modelo

de custo de reposição, ou seja, o modelonão considera o valor agregado pelos seguintes

fatores:

• capital organizacional: o modelo ignora o valor de ativos intangíveis tais como alta

capacidade de gestão dos administradores, relacionamento de longo prazo entre

funcionários e administradores, boa imagem da empresa perante o mercado (clientes

e fornecedores) e uma rede eficiente de distribuição.

• oportunidades de crescimento: o modelo desconsidera o valor agregado pelas

oportunidades de realizar novos investimentos com taxas de retomo superiores à

taxa de desconto, proporcionadas por fatores tais como o posicionamento estratégico

do banco em seu mercado ou capacidade de identificação de novos mercados

potenciais.

Market Value Accounting

Na realidade, a principal contribuição do modelo de avaliação a mercado refere-se à

aplicação, pelas instituições financeiras, da contabilidade a preço de mercado (Market

Value Accounting, ou MVA), em substituição à contabilidade tradicional a custos

históricos de aquisição. Esta mudança tomou-se necessária devido às alterações no

ambiente macroeconômico a partir da década de 70 (que afetaram diretamente os riscos

envolvidos na atividade de intermediação financeira) e à tendência de consolidação da
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indústria bancária (através de processos de fusões e aquisições, para os quais o valor de

mercado é muito mais relevante que o valor contábil).

Até a década de 70, a economia mundial apresentava baixas taxas de inflação. O custo

do dinheiro era mantido em níveis reduzidos e estáveis através de uma política de pouco

controle sobre a oferta monetária, com o objetivo de incentivar a economia a atingir os

níveis de pleno emprego. Para o sistema financeiro, a combinação de inflação baixa

com taxas de juros reduzidas propiciava uma estabilidade dos depósitos a vista

(importante fonte de recurso de baixo custo) e uma boa previsibilidade do spread

bancário.

A partir da década de 70, o cenário mudou radicalmente devido às crises inflacionárias

deflagradas pelos choques na oferta mundial de petróleo. Com a alta da inflação, os

agentes econômicos - principalmente os clientes corporativos - transferiram seus

recursos de depósitos a vista para outras opções mais atrativas como os depósitos a

prazo, de maior custo para as instituições financeiras. Para conter a inflação, o FED

elevou a taxa básica de juros de 7,5% em 1978 para 13,4% em 1983, forçando os

demais países a realizar o mesmo movimento (sob pena de agravar a precária situação

de seus balanços de pagamentos). A transferência de recursos para depósitos a prazo e a

alta nas taxas básicas de juros forçaram os bancos a aumentarem o custo dos

empréstimos. As empresas,. incapazes de arcar com a alta nos custos, buscaram fontes

mais baratas de recursos, como os commercial papers, reduzindo omercado dos bancos

principalmente no segmento de menor risco de crédito: as grandes corporações. A queda

na qualidade da carteira de empréstimos bancários, por sua vez, implicava em maiores

spreads para cobrir os riscos adicionais de inadimplência, forçando ainda mais as taxas

de empréstimos.

Em suma, a crise dos anos 70 propiciou uTI1aelevação nas taxas básicas de juros e nos

spreads bancários. Mas o principal fator foi a introdução de um novo componente no

ambiente competitivo das instituições financeiras: a volatilidade das taxas de juros. Em

cenários de alta volatilidade, a contabilidade a custo histórico deixa de refletir as reais

condições de solvência dos bancos. Um exemplo é a crise no sistema bancário

americano na década de 80, onde muitas instituições de poupança e empréstimo
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(Savings and Loan Associations) foram à falência apesar de seus balanços - a custos

históricos - indicarem boas condições de solvência.

Uma das principais falhas da contabilidade a custo histórico está relacionada à sua

incapacidade de reconhecer os efeitos das flutuações das taxas de juros sobre o valor

presente dos ativos e passivos das instituições. Em períodos de volatilidade das taxas de

juros, a diferença entre os valores de mercado e os valores históricos pode ser

significativa. Como os ativos têm uma duration mais elevada que os passivos (devido

ao maior prazo das operações), sua sensibilidade às flutuações nas taxas de juros

também é superior. Deste modo, a elevação das taxas de juros nas décadas de 70 e 80

proporcionou uma redução dos valores dos 'ativosproporcionalmente superior à redução

de valor dos passivos, levando diversas instituições à situação de insolvência.

JOHNSON (1996, pag 37) resume os beneficios da contabilidade a valor de mercado

nos seguintes itens:

• melhor estimativa do patrimônio líquido do banco, que pode ser usado como um

indicador de sua solvência.

• maior facilidade de acompanhamento dos bancos pelas autoridades monetárias,

permitindo a redução do risco de crises sistêmicas através de ações preventivas mais

eficazes e da identificação de instituições problemáticas com maior antecedência.

• menor incentivo para manipulações contábeis, como a venda de itens com valor de

mercado superior ao valor de livro para incrementar o lucro contábil.

Um reflexo da superioridade do MVA foi a sua adoção pelo FASB a partir do início da

década de 90, através da edição do Financial Accounting Standards (FAS) n" 107,

denominado "Disclosures about Fair Market Value", que determinada a inclusão nas

demonstrações financeiras do valor de mercado de todos os instrumentos financeiros

(ativos e passivos) de empresas financeiras e não-financeiras. Este movimento foi

seguido pelas autoridades monetárias das principais economias mundiais.
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2. MODELO DE PRICE I EARNINGS

A abordagem mais direta para avaliação de bancos é através da aplicação de múltiplos

price/earnings (PIE). Segundo esta abordagem, o valor do banco é dado por:

p
Valor do banco = - x EJ

E

Onde: E) == lucros projetados para o banco no período corrente

Para a determinação do valor do banco é necessária, portanto, a determinação do

múltiplo PIE que deverá ser aplicado sobre os lucros do banco sob avaliação. MILLER

(1995, pag 185) propõe que sejam utilizados os preços de aquisição de bancos similares

que tenham sido transacionados recentemente, com ajustes para eventuais diferenças em

relação ao banco avaliado." Os preços de aquisição devem ser comparados aos lucros

dos respectivos bancos no ano da transação para cálculo dos indicadores de PIE. A

média destes indicadores pode ser considerada como o múltiplo PIE do modelo de

avaliação. A seleção de bancos comparáveis é, portanto, a questão-chave para a

acuracidade da estimativa de valor do banco.

Para selecionar os bancos comparáveis, Miller propõe a análise de seis fatores

principais:

• Tipo de mercado: o preço de aquisição de um banco tende a refletir os riscos e

oportunidades relativas ao mercado onde este banco atua. Deste modo, os bancos

selecionados devem atuar no mesmo mercado ou em mercados com perfis de risco e

oportunidades semelhantes ao do banco avaliado.

38 Miller também propõe, a utilização do múltiplo price to book equity de bancos comparáveis, de modo
que o valor do banco seria:
Valor do banco = (Price / Book Equity) * Book Equity banco
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• Data de aquisição: somente devem ser utilizadas as transações mais recentes''",

devido ao impacto que mudanças no cenário macroeconômico e/ou nas condições

competitivas do mercado proporcionam sobre os preços de transação.

• Total de ativos: devido aos ganhos proporcionados por economias de escala, os
i

bancos comparados devem ter tamanhos similares ao banco avaliado.t"

considerando-se o volume total de ativos.

• Crescimento histórico de ativos: os bancos devem apresentar taxas históricas de

crescimento semelhantes, pois, em geral, taxas elevadas de crescimento têm

correlação positiva com o valor do banco."

• Retorno histórico sobre ativos: bancos comparáveis devem ter taxas de retorno
I

sobre ativos similares, já que, para uma dada alavancagem de capital, quant.o maior

o retorno sobre o ativo, maior o valor do banc.o.42

• Forma de pagamento: o valor de aquisição pode ser pago em recursos a vista,

títulos, ativos reais ou em ações do banco adquirente, dentre outras formas de

pagamento. Caso existam diferenças n.os impactos tributários entre estas formas de
I

pagamento, deve-se procurar selecionar bancos com formas similares de liquidação

da transação.

Outro critério que deve ser observado na seleção de transações comparáveis é o grau de

alavancagem do capital. Bancos com grandes excedentes de capital (baixa

capitalização) oferecem a oportunidade de crescimento sem a necessidade de ngv.os
> "

aportes de capital para suportar um maior volume de ativos de risco, Outra alternativa é,
I •.•• ~ ,

distribuir o excedente de capital aos acionistas através de recompra de ações ou reduçãoi-;
i ,',

do capital social. Bancos com alta capitalização tendem, portanto, a apresentar valores

supenores.

39 Miller recomenda utilizar as transações ocorridas nos últimos 2 anos
40 Miller recomenda utilizar bancos com ativos entre a metade e o dobro do ativo do banco avaliado,
41 Miller recomenda comparar a taxa de crescimento dos últimos 5 anos.
42 Miller recomenda comparar o retomo sobre ativos dos últimos 5 anos.

110



Os aspectos positivos do modelo de PIE estão relacionados à sua simplicidade de

aplicação e, principalmente, ao fato de considerar valores de transações reais. Ao

utilizar como base os valores reais de aquisição de bancos similares, o modelo tende a

refletir as percepções dos agentes econômicos em relação às condições de mercado, tais
I

como ambiente competitivo, oportunidades de criação de valor, riscos envolvidos etc.

Por outro lado, conforme abordado no capítulo 1, o modelo de PIE apresenta sérias

restrições, dentre as quais destacam-se:

• utilização de medida contábil: a variável de determinação do valor do banco é seu

lucro líquido contábil, que está sujeito a regras arbitrárias e a manipulações pelos

administradores.

• utilização de referenciais históricos: o múltiplo PIE é determinado com base em

transações passadas e aplicado sobre o lucro corrente do banco. O modelo não

considera de maneira direta as perspectivas futuras de geração de resultados.

• dificuldade de seleção de bancos comparáveis: apesar dos fatores descritos acima

(tamanho dos ativos, taxa de retomo etc) facilitarem a identificação de transações

comparáveis, ainda assim haverá diferenças entre as transações que deverão ser

ajustadas para cálculo do múltiplo. Não há, no entanto, referências claras de como

proceder nestes ajustes, pois muitas vezes não há uma relação direta entre os fatores...

utilizados para a seleção (tamanho dos ativos, taxas históricas decrescimento etc) e
. -',' ,1

o valor efetivo da transação.
" ,"

A utilização de valores reais de transações como base para cálculo d6.liití1tiplo PIE

implica outra limitação de grande relevância. Devido a uma capacidadesuperior de...

. ,

gestão ou à existência de sinergias, o valor de um banco para um determinado

comprador pode ser superior ao valor "as is" do banco, isto é, o valor do banco
,

cohsiderado isoladamente (sem sinergias ou melhorias de gestão). Esta diferença entre

os valores corresponde ao valor que o comprador potencial conseguirá agregar ao

negócio após a sua aquisição.

. .: :.
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Se houverapenas um comprador, o preço de compra tende a ser equivalente ao valor "as

is", pois não há motivos para o cómpràdorcompàrtilharcorn o vendedor parte dos

ganhos que ele irá agregar. Se,como ocorre na maioria dos casos,existirem dois ou

mais compradores potenciais, a concorrência entre eles aumenta o poder de barganha

dos acionistas vendedores, e o preço de compra passa a refletir não apenas o valor "as

is" do banco, mas também uma parcela do valor a ser agregado pelo novo controlador.

Deste modo, os preços de aquisição de bancos comparáveis equivalem ao valor do

banco propriamente dito mais uma parcela de valor que dependerá do nível de

concorrência entre os compradores potenciais:

Preço de compra = Valor" as is"+Parcela do valor agregado pelo comprador

o múltiplo PIE reflete este adicional de valor e, deste modo, o valor resultante da

aplicação do modelo será superior ao valor "as is" do banco. Idealmente, deve-se ajustar

os valores de aquisição para o valor "as is" antes da aplicação do modelo; porém, não há

informações disponíveis em relação à parcela do preço de aquisição correspondente ao

valor a ser criado pelo comprador para realizar este ajuste. Esta análise somente pode

ser realizada de maneira subjetiva pelo avaliador.

A discussão em relação ao valor potencial de um banco para um determinado

comprador será retomada mais adiante neste capítulo.
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3. MODELO DE DIVIDENDOS POTENCIAIS

o modelo de dividendos potenciais é similar ao modelo de desconto de dividendos

(MDD) apresentado no capítulo 1. Ambos definem o valor de uma empresa como o

valor presente dos recursos a serem distribuídos aos acionistas nos períodos futuros - os

dividendos.

Valor do banco

A principal diferença entre os modelos está no tipo de dividendos que devem ser

considerados nas projeções. O MDD utiliza em suas projeções os dividendos que serão

efetivamente distribuídos aos acionistas:

V. I d. b ~ Div Efetivos,
a or o anco = L.

'=1 (1 + p)'

Os dividendos efetivos são função do lucro líquido e da política de dividendos definida

pela administração do banco e, portanto, estão sujeitos a critérios arbitrários. A política

de dividendos pode ser utilizada, por exemplo, para manter um fluxo constante de

recursos para os acionistas (sem grande relação com os resultados apresentados no

período) ou para tentar influenciar nas cotações de mercado (através do chamado

"conteúdo informacional dos dividendos").

O modelo de dividendos potenciais, por sua vez, utiliza projeções dos dividendos que

poderiam ser potencialmente distribuídos aos acionistas:

I d b
~ Div Potenciais,

Va or o anco = L.
: '=1 (1 + p)'

Para instituições financeiras, os dividendos potenciais podem ser definidos como o nível

máximo de recursos qúe poderiam ser distribuídos sob a forma de dividendos (ou de

recompra de ações) sem que o nível do capital próprio se tomasse inferior aos limites
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impostos pela regulamentação bancária ou pela política de administração de riscos

adotada pela administração. Segundo MILLER (1995, pag 190), os dividendos

potenciais são determinados pelo lucro líquido do banco após realizadas as adições

necessárias ao seu capital próprio:

Dividendos potenciais / = lucro líquido / - adição requerida ao capital / (1)

A questão-chave na equação de dividendos potenciais é a determinação da quantidade

necessária de adição de capital que deverá ser subtraída do lucro líquido projetado.

Conforme a discussão sobre estrutura de capital apresentada no capítulo 2, tem-se que

os limites para o capital próprio do banco podem ser definidos por:

Limite definido pela.. política interna de...
exposição a risco

Limite de Capital Maior
Mínimo entre

Limites defrnidos
:.. pela regulamentação;•..

bancária

Deste modo, as adições requeridas aocap'ital em um determinado período podem ser

definidas por:

Adição requerida / = Máx (capital mínimo t - capital próprio /-1; O) (2)

Pela equação (1), proposta por Miller, percebe-seque o limite para os dividendos

potenciais em um determinado período é dado pelo lucro líquido gerado neste mesmo

período, caso não sejam necessárias adições de capital. Este limite decorre de uma

premissa adotada pelo autor, segundo a qual a distribuição de dividendos não pode

implicar em reduções no capital próprio do banco (e, portanto, está limitada ao lucro

líquido no período). Contudo, esta premissa somente deve ser adotada caso a

regulamentação bancária em questão determine explicitamente esta restrição. Caso

sejam permitidas reduções de capital (desde que respeitados os limites mínimos de

capital), a equação dos dividendos potenciais deve ser ajustada para:
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Dividendos Potenciais t = Lucro liquido, - Adição (redução) de capital, (3)

A possibilidade de redução de capital é de grande relevância para bancos com grandes

excedentes de capitalização. Sob o ponto de vista dos acionistas, excedentes de capital

próprio que não serão aproveitados para suportar taxas de crescimento futuras devem

ser distribuídos sob a forma de dividendos ou através de recompra de ações, ajustando-

se o capital do banco aos níveis necessários' às suas operações. Se a redução de capital

não for permitida, este excedente pode implicar um valor "perdido" para os acionistas,

sendo que a única maneira de recuperá-lo é através de crescimento dos ativos de risCO.43

Em suma, os dividendos potenciais são determinados por dois fatores principais:

• Resultados operacionais gerados pelo banco através das atividades de

transformação de ativos e de brokerage, além da cobrança de tarifas e de outros

serviços prestados. Os resultados operacionais são o principal determinante dos

lucros líquidos a serem projetados.

• Ajustes necessários no capital social do banco motivados por alterações na estrutura

de suas operações ativas e/ou em seu grau de exposição aos riscos de crédito, de

taxa de juros e de mercado.

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996, pag 500) também propõem um modelo de

dividendos potenciais para avaliação de bancos, denominado de modelo de fluxo de

caixa livre para o acionista. Segundo este modelo, o valor do banco é determinado pelo

valor presente dos fluxos de caixa futuros para os acionistas:

43 Este é o caso dos bancos estaduais brasileiros privatizados ao longo da década de 90. Em geral, estes
bancos apresentavam grande excedente de capital proporcionado pelo saneamento financeiro realizado
pelo Banco Central para prepará-los para a privatização. Na maioria dos casos, o excedente era tão
significativo que dificilmente o banco poderia apresentar uma taxa de crescimento de seus ativos de risco
que justificasse o elevado nível de capital. Neste cenário, a limitação de redução de capital tem grande
impacto sobre o resultado final da avaliação.
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=~.FCAi.Valor do banco ~
í=1 (1 + p)'

Onde: FCA = fluxo de caixa livre para o acionista no período i

p taxa de desconto ajustada ao risco

Os autores definem fluxo de caixa para os acionistas como o fluxo de caixa gerado pelas

operações do banco, acrescido das demais fontes de recursos e subtraído pelos usos de

recursos, como pode ser visto pela figura abaixo:

Demostrativo de
Resultados Fontes Usos

Receita de Empréstimos Novos
juros pagos empréstimos

+ Tarifas +Acréscimo de +Acréscimo na
- Despesas de depósitos carteira de

juros + Acréscimo de títulos
- Provisão para dívida +Acréscimo de

perdas de +Acréscimo de ativos fixos
crédito outros +Acréscimo

+ Receitas não passivos outros ativos
financeiras + Acréscimo de - Redução nos

- Despesas não contas a pagar depósitos
financeiras - Redução de

- Impostos dívida
= Lucro líquido
+ Depreciação

Caixa das operações (+) usos>Fontes
Fluxo de caixa

livre para
acionista

O fluxo de caixa livre para os acionistas também pode ser definido com base nos fluxos

diretos de recursos para os acionistas, ou seja:

Fluxo de caixa
livre para o acionista

dividendos + 'dividendos + recompra
pagos retidos de ações

emissão (4)
de ações

A deficiência do modelo proposto por Copeland, Koller e Murrin é não considerar

explicitamente as limitações impostas ao grau de alavancagem do banco que,

conseqüentemente, limitam os fluxos de caixa livres para os acionistas. Quando
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consideradas estas limitações, o modelo toma-se idêntico ao modelo de dividendos

potenciais proposto por Miller.

Para demonstrar esta equivalência, é necessário redefinir a equação do modelo de fluxo

de caixa livre para o acionista (FCA) para contemplar as limitações à alavancagem de

capital:

recursos das fi adições (reduções)
FCAt = - + antes - usos - d . Ioperaçoes / . / / e capitai,

(5)

Conforme propõem Copeland, Koller e Murrin, caso a distribuição de dividendos aos

acionistas seja equivalente a 'recursos das operações (+) fontes (-) usos', a adição (ou

redução) de capital pode ser definida por:

Adição (redução) _ capital. _ (caPital lucro _ recursos das fi _ )- '" '" + liauid. + antes, usos Ide capital, mlmmol propno.i, lqul OI operações I

(6)

Substituindo a equação (6) na equação (5), obtém-se:

FCA I = lucro líquido t ~ (capital mínimo t - capital próprio l-I)

FCA I = lucro líquido I - adição (redução) de capital I (7)

A equação (7) é idêntica à equação (3) de dividendos potenciais de Miller. Outra

alternativa para ajustar o modelo de Copeland, Koller e Murrin é considerar como uso

de recursos eventuais adições necessárias ao capital ou, analogamente, considerar como

fonte de recursos eventuais reduções de capital proporcionadas por excedentes em

relação aos limites mínimos.

A :equivalência entre os modelos também pode ser vista pela equação (4), que define

fluxo de caixa livre para o acionista com base nos fluxos de recursos diretos para os

acionistas. O fluxo gerado pela recompra de ações e/ou emissão de novas ações é

determinado, em última instância, pelos ajustes necessários ao capital após o pagamento

dos dividendos para atender aos limites impostos.
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Em suma, quando consideradasexplicitamente as limitações à alavancagem do capital,

o fluxo de caixa livre para os acionistas i é determinado pelos mesmos fatores dos
I

dividendos potenciais, ou seja, os resultados operacionais gerados pelo banco e os

ajustes necessários em seu capital social, Esta equivalência entre os modelos é

condizente com a própria definição de fluxo de caixa livre utilizada pelos autores:

"when cash jlow from operations iscombined with sources 'and uses.from the balance

sheet, the result is free cash jlow to shareholders, which is mathematically identical to

dividends that could be paid to shareholders" (COPELAND, KOLLER e MURRIN,

1996, pag 501).

Para ilustrar este modelo, considere como exemplo o seguinte balanço patrimonial

simplificado de um banco:

Balanço Patrimonial 31112/XO

Ativo
Títulos públicos federais
Empréstimos

1,000
400
600

Passivo
Depósitos a vista
Depósitos a prazo
Patrimônio líquido

1,000
200
600
200

Considere também as seguintes taxas para as operações do banco para os próximos

exercícios:

Taxas (%a.a.)

Títulos públicos federais 8%
Empréstimos 12%
Depósitos a prazo 7%

Suponha que, para a aplicação do modelo de avaliação, seja suficiente a projeção

individual dos dividendos potenciais por um período de 5 anos e que, após este período,

o fluxo de dividendos permaneça constante. Com base nas informações acima, e

considerando que o crescimento das carteiras ativas e passivas será dado apenas pela

capitalização do saldo no .período inicial, é possível projetar o balanço patrimonial e o

resultado do banco para os próximos 5 anos:
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Balanço Patrimonial 31112/XO 31112/XI 31/1200 31/121X3 31/12/X4 31112/X5

Ativo 1,000 909 962 1,019 1,081 1,147
Títulos públicos federais 400 237 210 176 137 90
Empréstimos 600 672 753 843 944 1,057

Passivo 1;000 909 962 1,019 1,081 1,147
Depósitos a vista 200 200 200 200 200 200
Depósitos a prazo 600 642 687 735 786 842
Patrimônio líquido 200 67 75 84 94 106

Resultado no Período Xl X2 xa X4 X5

Receitas 104 100 107 115 124
Carteira de títulos 32 19 17 14 11
Empréstimos 72 81 90 101 113

Despesas de captação 42 45 48 51 55
Lucro 62 55 59 64 69

Variação do Patrimônio 31112/Xl 311121X2 31112!X3 31112/X4 31/12/X5

PL exercício anterior 200 67 75 84 94
(+) Lucro no período 62 55 59 64 69
(-) Dividendos potenciais (195) (47) (50) (54) (58)
PL exercício atual 67 75 84 94 106

Conforme definido anteriormente, o dividendo potencial em um determinado período é

dado pela diferença entre o lucro líquido neste período e eventuais adições necessárias

ao capital:

Dividendos Potenciais I Lucro liquido, - Adição (redução) de capital,

As adições necessárias (ou reduções possíveis) de capital, por sua vez, são determinadas

por:

Adição (redução) de capital I = capital mínimo I - capital próprio l-I

Para efeito de simplificação, considere que as autoridades monetárias determinem como

capital mínimo o equivalente a 10% dos ativos de risco - os quais, neste exemplo, são

compostos pelos empréstimos bancários - :e que a administração do banco adote esta
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mesma regra em sua políticade gestão de riscos. Neste caso, o fluxo de adições de

capital.é dado por:

'Cálculo da Adição (Redução) Necessâría deCapitai

31/12/XO 31/12/Xl 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 3l/12/X5

Ativos de risco 672 753 843 944 1,057
(x) % mínimo decapitai 10% 10% 10% 10% 10%

(=) Capital mínimo 67: 75 84 94 106

(-) PL período anterior 200' 67 75 84 94
(=) Adição (redução) de capital (133) 8 9 10 11

Deduzindo-se as adições de capital do lucro líquido, obtém-se o fluxo de dividendos

potenciais que, para efeitos. de projeção do balanço patrimonial, deverão ser

considerados como efetivamente distribuídos aos acionistas e, portanto, deduzidos do

capital próprio do banco.

Cálculo dos Dividendos Potenciais

31/12/Xl 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5

Resultado no período 6Z 55 59 64 69

(-) Adição (redução) de capital {133} 8 9 10 11

(=) Dividendos potenciais 195 47 50 54 58

Considerando-se a premissa de que após o 5° ano o fluxo de dividendos permanecerá

constante, tem-se que o valor do banco é equivalente a $489:

Avalíação do banco

31/12/Xl 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31112/X5

Dividendos potenciais 195 47 50 54 58

Resultado no período 62 55 59 64 69

Redução (adição) capital 133 (8) (9) (10) (11)

Valor presente dos dividendos
1d9potenciais (15% a.a.) 35 33 31 29

Valor total dos dividendos
projetados até X5 297

Valor do continuing value 192

Valor total do banco 489
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Para ressaltar a importância que o nível máximo de alavancagem do capital próprio

possui no modelo de dividendos potenciais, considere que a autoridade monetária eleve

o nível mínimo de capital próprio de 10% do capital de risco para 15%. Neste caso,

serão necessárias maiores adições de capital para suportar o crescimento dos ativos de

risco, reduzindo o volume de dividendos potenciais. As adições de capital e o fluxo de

dividendos potenciais neste cenário seriam equivalentes a:

Cálculo da Adição (Redução) Necessária de Capit:ll

31/12/XO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5

Ativos de risco 672 753 843 944 1,057

(x) % mínimo de capital 15% 15% 15% 15% 15%

(=) Capital mínimo 101 113 126 142 159

(-) PL período anterior 200 101 113 126 142

(=) Adição (redução) de capital (99) 12 14 15 17

Cálculo dos Dividendos Potenciais

31112/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5

Resultado no período 62 57 62 67 73

(-) Adição {redução ) de capital í992 12 14 15 17

(=) Dividendos potenciais 161 45 48 52 56

E O novo valor do banco seria dado por:

Avaliação do banco

31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5

Dividendos potenciais 161 45 48 52 56

Resultado no período 62 57 62 67 73

Redução (adição) capital 99 (12) (14) (15) (17)

Valor presente dos dividendos
potenciais (15% a.a.) 140 34 32 30 28

Valor total dos dividendos
projetados até X5

264

Valor do continuing value 185

Valor total do banco
449

Ou seja, uma elevação do capital mínimo de 10% para 15% do capital de risco implica

uma redução de 8% no valor do banco, apesar do aumento dos resultados operacionais
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do banco proporcionados pelo maior volume de aplicações em tesouraria. Esta forte

relação entre alavancagem do capital próprio e o valor do banco pode ser apontada

'como a principal diferença entre o modelo de dividendos potenciais e o modelo de fluxo

de caixa livre geralmente utilizado em avaliações de empresas não financeiras. No

modelo de fluxo de caixa livre, a alteração da estrutura de capital tem impacto somente

sobre a taxa de. desconto a ser considerada (devido ao efeito do tax shield), não

influenciando o fluxo de resultados operacionais da empresa.

Drivers do valor do banco

Conforme apresentado anteriormente, os dividendos potenciais são determinados por

dois fatores principais:

• Capacidade de geração de caixa operacional

• Ajustes necessários ao capital (adição / redução)

Uma das vantagens do modelo de dividendos potenciais é a possibilidade de identificar

os principais drivers destes fatores, explicitando seu comportamento futuro e sua

relevância sobre o valor final do banco.

Dentre os drivers da capacidade de geração de caixa operacional, pode-se destacar:

• Spread entre as taxas das operações ativas e passivas: constitui a principal fonte de

geração de caixa para o banco. A projeção deste driver dependerá dos níveis

absolutos das taxas de captação e empréstimo, assim como da composição das

carteiras ativas e passivas do banco (uma vez que esta composição determinará as

taxas médias de captação e empréstimo). Para facilitar a tarefa de projeção,

MILLER (1995, pag 193) recomenda que o spread seja calculado em relação a um

custo básico de fundos (como, por exemplo, os juros interbancários). Deste modo, o

spread das carteiras ativas pode ser calculado como a diferença entre as taxas de

empréstimo e o custo básico. As captações, por sua vez, geram crédito equivalente

ao spread entre o custo básico de fundos e o custo de captação. Esta abordagem

elimina a necessidade de projeção das taxas nominais de captação e empréstimo e
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permite um maior controle sobre as projeções do spread, separando os efeitos das

alterações na composição da captação dos efeitos da evolução do spread efetivo.

Além disso, o cálculo de um crédito para as captações reconhece a capacidade de

geração de valor dos depósitos, conforme discutido no capítulo 2. COPELAND,

KOLLER e MURRIN (1996, pag 501), também recomendam a utilização desta

abordagem, denominada por eles de Spread Model. 44

• Custos de inadimplência: estes custos representam uma parcela significativa dos

custos totais de um banco. Idealmente, os custos deveriam ser considerados sob o

regime de caixa, isto é, quando os empréstimos se tomassem realmente

irrecuperáveis. No entanto, devido à dificuldade de obtenção destas informações

(principalmente quando a avaliação está sendo conduzida por um avaliador externo),

recomenda-se a utilização das despesas relativas à provisão com devedores

duvidosos como aproximação do custo de inadimplência (COPELAND, KOLLER e

MURRIN, 1996, pag 501).

• Taxa de crescimento das carteiras ativas e passivas: evidentemente, quanto maior

forem as carteiras ativas e passivas, maior será a geração de caixa operacional.

MILLER (1995, pag 191) sugere' que a projeção do crescimento das carteiras

passivas seja feito com base na diferença entre o ativo total projetado e o patrimônio

líquido, e a participação dos depósitos no total de passivos seja mantida constante.

No entanto, parece mais razoável que a projeção dos depósitos seja feita de maneira

independente do crescimento dos ativos, uma vez que seus determinantes não são os

mesmos (um banco pode ter, por exemplo, uma vantagem competitiva para captar

recursos)4S. Eventuais diferenças entre os volumes de ativos e passivos projetados

são equalizados através de aplicações/captações no mercado aberto.

44 A utilização de um custo básico de fundos também é indicada para a avaliação das.diferentes unidades
de negócio que compõem um banco. Um banco comercial pode ser dividido em um banco de varejo (com
foco em captações junto a pessoas fisicas), um banco de atacado (com foco em empréstimos a pessoas
jurídicas) e uma tesouraria, que realiza a troca de fundos entre o banco de varejo e o banco de atacado e'
gerencia os riscos de mercado e de taxa de juros. O custo básico de fundos pode ser determinado como o ';r.

preço de transferência de recursos entre as três unidades de negócio, possibili.tando a determinação do
valor de cada unidade separadamente. ., . ..
45 Os bancos estaduais privatizados na década de 90 eram bastante agressivos na captação, de recursos
(devido às suas dificuldades de caixa), mas não tinham competitividade na concessão de empréstimos
(devido ao alto custo de captação). Neste caso, havia uma grande diferença entre o potencial de .. '
crescimento das carteiras ativas e passivas e suas projeções deveriam, portanto, ser realizadas de maneira ,
independente. ..

123



'.. Despesas de pessoal e administrativas: reduções nas despesas de pessoal e

administrativas são uma das principais alavancas de valor do banco, principalmente

quando considerada a atual tendência de redução dos spreads bancários.

Dentre os drivers dos ajustes necessários no .capital próprio, destacam-se:

• Taxa de crescimento das operações ativas: para uma dada composição das carteiras

ativas, quanto maior for sua taxa de crescimento, maior será a necessidade de

adições de capital para manter o nível de alavancagem dentro dos limites impostos

pela regulamentação bancária e/ou pela política interna de administração de riscos.

• Composição das carteiras ativas e passivas: alterações na composição destas

carteiras podem alterar o grau de exposição do banco aos riscos de crédito, de taxa

de juros e/ou de mercado. Por exemplo, mesmo que o total de ativos mantenha-se

constante, um aumento da carteira de créditos ao consumidor .financiado através da

venda de títulos 'da carteira própria do banco eleva sua exposição ao risco de crédito

e,conseqüentemente, demanda maiores níveis de capital próprio.

Em suma, os determinantes dos dividendos potenciais podem ser definidos como:

Resultado (spread. taxa de . crescimento . despesas de pessoal)
Operacional = f bancário' inadimplência' das carteiras' e administrativas

Ajustes no _ (crescimento. composição das )
Capital - f dos ativos 'carteiras ativas e passivas

o esforço do avaliador deve estar centrado na projeção destes drivers e na análise da

sensibilidade do valor do banco a alterações nestas projeções. Quanto melhor a

qualidade das projeções destes drivers, maior será a precisão dos dividendos potenciais

projetados.



Projeção dos Dividendos Potenciais

A projeção dos dividendos potenciais deve ser realizada em bases anuais. Para períodos

mais distantes, pode ser utilizado, para simplificação de cálculo, um modelo de

crescimento constante, de modo que:

Valor do
banco

Valor do período Valor após o período de
= de projeção anual + projeção anual (residual)

Valor do
banco

f (DiV POti J Div POti+n
i= 1 (1 + p) i + (p - g) x (1 + p) I+n

Onde: Div Pot i

n
dividendos potenciais do período i
número de anos do período de projeção explícita
taxa de desconto
taxa de crescimento anual dos dividendos após o período n

p =
g

Os dividendos potenciais devem ser projetados anualmente até o ponto onde o fluxo de

dividendos potenciais tome-se estável, pois somente a partir deste momento é possível

utilizar o modelo de crescimento constante para estimativa do valor residual. Não há,

portanto, uma regra universal do número de anos que deverão ser projetados

explicitamente; este período dependerá do banco analisado e do mercado no qual está

inserido, fatores que determinam a estabilidade do fluxo de dividendos potenciais.

Apesar destas considerações, COPELAND, KOLLER e MURRlN (1996) e MILLER

(1995) recomendam a projeção anual por um período mínimo de 10 anos.

Para determinação do fluxo anual de dividendos é necessária a projeção anual do

balanço patrimonial e do demonstrativo de resultados do banco. Este procedimento

permite uma maior precisão na projeção do resultado operacional do banco, uma vez

que explicita o comportamento esperado para os principais drivers de valor e, ao mesmo

tempo, permite verificar se este comportamento é condizente com as características
/

específicas da instituição e as condições de mercado. Taxas agressivas de crescimento

da carteira de crédito, por exemplo, podem ser condizentes com bancos entrantes em

novos mercados, mas não são esperadas em mercados onde o banco já tem uma posição
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consolidada. A consistência da projeção de dividendos pode ser verificada através do

cálculo de índices baseados nos balanços e resultados projetados, que podem ser

comparados aos índices médios de mercado. Índices com diferenças estatisticamente

significativas em relação à média de mercado podem indicar inconsistências nas

proieções."

Além disso, a projeção anual também permite verificar o impacto do descasamento

entre as taxas de juros de curto e longo prazo sobre os resultados do banco. Conforme

ressaltado no capítulo 2, a sustentabilidade dos efeitos positivos deste descasamento

sobre os resultados somente pode ser verificada mediante a projeção do comportamento

das taxas de juros de curto prazo e seus efeitos sobre os spreads das carteiras ativas e

passivas.

MILLER (1995, pag 192) propõem as seguintes técnicas para projeção dos drivers de

valor do banco:

Item Técnica de Prol e ão

• Empréstimos • Market share
• Alteração percentual em relação ao ano anterior

• Percentual dos ativos totais

• Valor absoluto

• Provisão para perdas de • Percentual-alvo dos empréstimos totais

empréstimos • Valor absoluto

• Investimentos • Alteração percentual em relação ao ano anterior

• Percentual dos ativos totais
• Valor absoluto
• Diferença entre ativos com renda e empréstimos líquidos

• Outros ativos com renda • Alteração percentual em relação ao ano anterior

• Percentual dos ativos totais

• Demais ativos Alteração percentual em relação ao ano anterior

• Percentual dos ativos totais
• Valor absoluto
• Diferença entre ativos totais e ativos com renda

46 Podem ser utilizados os índices tradicionais de rentabilidade, estrutura de capital e de atividade.



Item i TêcnieadeProleçãe
• Ativos totais • Alteraçãopercentual em relação ao ano anterior

• Somatório dos íténs individuais dos ativos
• Valor absoluto

• Depósitos • Market share
• Alteração percentual em relação ao ano anterior
• Percentual dos passivos totais
• Valor absoluto

• Outros passivos • Alteração percentual em relação ao ano anteriorI. Percentual dos passivos totais
• Valor absoluto
• Diferença entre passivos totais e depósitos

• Passivo total •
•

Em relação ao segundo determinante dos dividendos potenciais - os ajustes no capital

próprio -, a projeção do balanço patrimonial permite determinar com relativa precisão o

valor mínimo de capital próprio para cada período futuro e, conseqüentemente, quais

são os ajustes necessários (adição ou redução) ao capital do banco.47 A partir do ponto

onde o capital do banco está ajustado ao seu limite mínimo, os ajustes anuais de capital

serão equivalentes à variação do limite mínimo de capital no mesmo período:

Ajuste de capital = capital mínimo I -capital mínimo 1-1

47 Na realidade, a projeção do balanço patrimonial, por mais detalhada que seja, não é suficiente para se
determinar o capital mínimo para o banco. São necessárias também projeções dos descasamentos de
prazos, taxas e moedas entre as carteiras ativas e passivas, que determinam o grau de exposição do banco
aos riscos de taxa de juros e de mercado. Além disso, também são necessárias estimativas em relação.âo
comportamento futuro da correlação entre os diversos ativos, indispensáveis para a quantificação do nsco

de mercado.
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4. VALOR "AS IS" X VALOR PARA UM COMPRADOR

Até este ponto, os modelos de avaliação apresentados visavam avaliar o banco como

uma entidade isolada, determinando seu valor para um comprador hipotético. Na

realidade, bancos são geralmente adquiridos por outras instituições financeiras através

de processos de fusões e aquisições. Nestes casos, o banco em análise pode ter um valor

superior para o banco comprador devido à sua capacidade de gestão superior (capaz de

alavancar as carteiras e spreads e reduzir os. custos) ou, ainda, através do

aproveitamento das sinergias existentes entre as duas instituições.

As oportunidades de geração de valor através de processos de fusões e aquisições

podem ser agrupadas em cinco tipos diferentes (MILLER, 1995, pag 201):

• Melhoria no desempenho operacional: o resultado operacional das duas instituições

combinadas pode ser superior ao somatório dos resultados das instituições separadas

devido à possibilidade de:

redução de custos unitários através de economias de escala: itens de custo com

componentes predominantemente fixos em relação ao volume total de operações

e/ou de agências e clientes apresentam oportunidades de economia de escala.

Um dos principais exemplos são os gastos com tecnologia da informação. Em

geral, os bancos adquirentes conseguem absorver as operações dos bancos

adquiridos com um acréscimo marginal de custos (devido ao baixo custo

variável). Outra importante fonte de economia de escala é a redução do número

total de agências proporcionada pela sobreposição geográfica das redes. Quanto

maior for a sobreposição, maior a possibilidade de consolidar os clientes de, d..ua;s.....\ ',; ',: ,: .

agências em uma única: as operações geradas por estes clientes permanecem~~s

mesmas, mas os custos com as agências (pessoal, despesas administrativas etc)

são reduzidos48.

eliminação de custos duplicados: alguns custos podem ser facilmente eliminados

após um processo de fusão, principalmente quando a fusão é completa, ou seja,'.

48 Evidentemente, a premissa de manutenção das operações dos clientes é válida somente se a agência
consolidada mantiver a mesma qualidade de atendimento aos clientes apresentada pelas duas agências
separadamente.
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há uma unificação das estruturas administrativas e das bandeiras (marcas) das

redes de agências. Alguns exemplos são os gastos com consultorias e auditorias

e gastos com marketing e propaganda:

melhoria do perfil do quadro de funcionários: os ganhos de escala provenientes

da fusão permitem que o quadro final de funcionários seja inferior ao somatório

dos quadros anteriores à fusão. O banco adquirente pode aproveitar essa redução

para melhorar o perfil médio de seu quadro, mantendo apenas os melhores

funcionários das duas instituições."

melhor utilização dos ativos operacionais: através de melhores técnicas de

gestão (como uma contabilidade de custos mais avançada) ou de um melhor

planejamento estratégico (como a identificação de segmentos com maiores

expectativas de crescimento), o banco adquirente pode redirecionar os ativos

operacionais do banco adquirido para os negócios com maior potencial de

geração de resultados operacionais, abandonando segmentos pouco atrativos ou

com margem negativa.

• Beneficios de mercado: a instituição resultante de um processo de fusão ou

aquisição pode atingir uma posição de dominância nos mercados em que atua. Esta

posição pode permitir a cobrança de spreads mais elevados ou uma maior proteção

contra ataques da concorrência ou novos entrantes. Além disso, a instituição

resultante pode adquirir escala suficiente para entrar em novos mercados. 50

• Melhoria da capacidade de alavaneagem: a combinação das carteiras de

empréstimos, de financiamentos e de títulos das duas instituições pode resultar em

uma carteira única mais diversificada e, portanto, de menor risco. Esta redução de

risco permite uma elevação da capacidade de endividamento do banco (desde que

respeitados os limites regulamentares) e uma redução de seu custo de captação, o

49 Ó aproveitamento desta oportunidade nem sempre é possível. Processos de aquisições, por exemplo,
tendem a gerar grandes incertezas para os funcionários dos bancos adquiridos, os quais, para se prevenir
de uma eventual demissão, podem procurar outras oportunidades de trabalho. Em geral, são os melhores
funcionários que conseguem estas oportunidades.
50 Para bancos estrangeiros, um banco nacional pode ter um valor superior por permitir a entrada no
mercado nacional com uma base jáestabelecida de clientes e rede de agências. O limite para esse
acréscimo de valor é dado pelo custo do banco estran.geiro em conquistar uma base de clientes
equivalente.

.;',;~~:>
'-.:',:_';~:,-':

"
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que eleva os dividendos potenciais (tanto VIa aumento do resultado operacional

quanto via redução dos ajustes necessários ao capital próprio).

• Beneficios fiscais: ao adquirir um banco com prejuízos históricos acumulados, um

banco com resultados positivos pode aproveitar os créditos fiscais relativos a estes

prejuízos para reduzir seus impostos a pagar". O banco adquirente também pode

reduzir os impostos através da amortização de ativos intangíveis adquiridos

juntamente com o banco comprado.

• Recuperação de ativos: alguns bancos têm uma habilidade diferenciada para

recuperar empréstimos perdidos. Se o banco adquirido possuir uma carteira

significativa de créditos em liquidação, o banco adquirente pode elevar seu resultado

através de sua recuperação. A recuperação de ativos tem um impacto direto nos

resultados operacionais e, conseqüentemente, nos dividendos potenciais.

o valor do banco considerando as oportunidades de criação de valor para um comprador

potencial pode, portanto, ser resumido pela figura abaixo:

5\ Os beneficios fiscais foram de grande importância no sucesso das privatizações de bancos estaduais na
década de 90. Devido à gestão deficiente e à utilização para fms políticos, os bancos estaduais registraram
prejuízos por anos seguidos, acumulando grande volume de créditos fiscais que se tomaram importantes
atrativos para os potenciais compradores. Como a legislação brasileira não permite que os créditos fiscais

~~c~~~::P;:~:s c::n~~~a~~~~f;:t~!i~:t~eO~i~:~aU:~:r:~: ~=;J~~;:oa :oasg~:::o~o:~~~;::: a "". ....I.t.;.~.~~,.~,·.!.::1~~~~!i.}'.,.
direcionando estes recursos para aplicações de tesouraria. Esta operação gerava um lucro significativo "i ,
para o banco adquirido, permitindo o aproveitamento dos créditos fiscais. Na prática, o banco adquirente
"transferia" para o adquirido parte de sua.liquidez (composta por aplicações de tesouraria) e, com isso,
"transferia" também parte do lucro tributável.
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Valor
"as is"

Melhor Beneficios Melhor Beneficios Recuperação
desempenho de mercado capacidade fiscais de ativos
operacional alavancagem

Valor
Total

o impacto destas oportunidades sobre o valor do banco dependerá das condições de

mercado, das características específicas do potencial comprador (como, por exemplo, a

distribuição geográfica de sua rede de agências) e, principalmente, da sua capacidade de

gerir o processo de fusão ou aquisição e capturar este valor adicional. Como ressalta

MILLER (1995, pag 202), "describing these enhancement areas is easy; implementing

plans to achieve them is very difficult. There seems to be mounting evidence that buyers

of banksdo not realize sufficient benefits to justify the premiums paid. "
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CONCLUSÃO

Quando comparados os três modelos para avaliação de bancos, percebe-se que o mais

indicado do ponto de vista da acuracidade dos resultados é o modelo de dividendos

potenciais. Este modelo é também o que melhor trata as características especiais de

bancos apresentadas no capítulo 2.

Comparação entre os modelos de avaliação

Em relação ao modelo de avaliação a mercado, o modelo de dividendos potenciais não

apresenta as limitações relativas ao valor do capital organizacional e das oportunidades

de crescimento. A existência de capital organizacional pode proporcionar, por exemplo,

menores custos operacionais, maior market share, possibilidade de prática de

sobrepreço (ou sobretaxa) ou uma maior taxa de retenção de clientes. Oportunidades de

crescimento, por sua vez, proporcionam aumento de operações ativas e passivas com

valor presente positivo, isto é, com um spread superior aos custos marginais de

administração e de eventuais necessidades de adição de capital. Todos estes fatores

podem ser inseridos no modelo de dividendos potenciais através das projeções da

evolução das carteiras, dos spreads e das despesas operacionais. A combinação de

capital organizacional com oportunidades de crescimento incrementa o volume total e a

rentabilidade das operações, elevando os resultados operacionais e, conseqüentemente,

o fluxo futuro de dividendos potenciais.

O modelo de dividendos potenciais também corrige distorções apontadas para o modelo

Price/Eamings. Primeiro, o modelo de dividendos não determina o valor do banco com

base em valores históricos (de transações ocorridas no passado), mas com base em

projeções sobre o comportamento futuro dos dividendos potenciais. O modelo de
{l'~~-

dividendos potenciais também não apresenta distorções relativas à utilização de uma- \~,~~:'., .

medida contábil (o lucro contábil histórico) como base do valor. Pelo model~"de

dividendos, a base do valor é o fluxo de caixa futuro para os acionistas, representado, -,. ''''.

l'
'.

pelos dividendos potenciais.
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Além disso, a difícil tarefa de.. seleção de uma amostra de bancos comparáveis,

fundamental para o modelo PIE, não é necessária no modelo de dividendos potenciais.

Apesar disso, é recomendada a comparação de indicadores do banco avaliado com

indicadores de bancos similares para a calibragem do modelo de dividendos, isto é, para

verificar se as projeções são condizentes com as condições de mercado.

Por último, o modelo de dividendos potenciais permite a determinação, de maneira

independente, do valor "as is" do banco e do valor das sinergias para um determinado

comprador em'potencial, uma das principais limitações do modelo PIE. Em princípio, é

possível determinar o valor das .sinergias isoladamente, através do somatório do impacto

que cada tipo de sinergia produz sobre os resultados operacionais futuros do banco e

sobre sua estrutura de capital, ou seja, através do somatório dos fluxos marginais de

resultados operacionais e adições (ou reduções) de capitais proporcionados pelas

smergias.

No entanto, para Sedeterminar as adições marginais de capitais, é necessária a projeção

de todo o balanço patrimonial em um cenário com as sinergias, pois os níveis mínimos

de capital dependerão do risco composto pelos ativos "as is" e pelos novos ativos

gerados pela fusão dos bancos. Por este motivo, é mais simples estimar o valor das

sinergias como a diferença entre o valor "as is" do banco e o valor total do banco para

um determinado comprador:
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Valor com
sinergias

Valor
"as Is"

Valor das
sínergías

o valor das sinergias calculado desta forma considera o impacto final das sinergias '

sobre os dividendos potenciais, ou seja, representa o resultado ,líquido entre os
, .'

resultados operacionais marginais e as adições.( ou reduções) marginais de-capital.

Tratamento das características especiais de bancos

Dentre os modelos, de avaliação de bancos apresentados, o modelo de dividendos

potenciais é o único que permite a consideração, de maneira direta e objetiva, das

'características especiais de bancos apresentadas no capítulo 2:

• Capacidade de captação de depósitos:a capt~ção de depósitos é considerada uma

atividade operacional que agrega valor ao banco por permitir a captação de recursos

a um custo inferior ao custo de mercado para recursos de mesmo risco. O tipo de. '

depósito de 'maior valor para obanco é o depós~tQ,a vista, pois apresenta o maior

diferencial entre o custo de captação (neste caso representado apenas pelos custos

operacionais de manutenção das contas,' líquido de tarifas cobradas) e o custo de

52 Na realidade:. o valor d,os'~epósitos ~~istaparao,?anco depende.não,'aj>enas do diferencia~ ~n~e:~s 'O", ,f
taxas de captação, mas também da política monetána adotada pelo Banco Central. Um dos.principais '1,:",
instrumentos de política monetária é o depósito compulsório, que representa uma parcela.dosrecursos de \ ,~::
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Segundo o modelo de avaliação a mercado proposto por JOHNSON (1996, pag

[61), o valor de mercado dos depósitos a vista é equivalente ao valor contábil, pois

estes recursos estão disponíveis para saques em qualquer momento pelo valor

contábil. Esta abordagem ignora o valor dos depósitos a vista para o banco. Se, por

exemplo, um banco captar depósitos a vista no valor de $100 e direcionar estes

recursos para aplicações no mercado interbancário a juros de mercado, tanto o valor

de mercado do ativo quanto do passivo seriam equivalentes a $100 e, portanto, não

haveria adição de valor. Uma forma de ajustar este modelo é considerar o prazo

médio de manutenção de depósitos a vista. Se para o banco utilizado neste exemplo

o prazo médio de manutenção de recursos em depósitos a vista for de seis meses e a

taxa de mercado for de 10% ao ano, o valor presente dos depósitos a vista será de:

Valor Presente = $100 = $95,3
(1,10)Yz

Considerando um valor de mercado do ativo de $100 e do passivo de $95,3, a

atividade de captação de depósito terá agregado um valor de $4,7 aobanco.

Outra limitação do modelo de avaliação a mercado é não considerar a capacidade de

crescimento futuro da base de depósitos. O valor deste crescimento é dado pelo

valor presente do diferencial entre a taxa de captação e de mercado aplicado sobre o

volume acrescido à base atual de depósitos, sendo que desse valor devem ser

subtraídos os custos operacionais de atração e manutenção destes novos depósitos.

O modelo de PIE, por sua vez, considera o valor dos depósitos de maneira bastante

indireta. Não é possível determinar, por este modelo, qual parcela do valor do banco

refere-se ao valor da capacidade de captação de depósitos.

: O modelo de dividendos potenciais é o único que permite considerar, de maneira

explícita, o valor dos depósitos para o banco, pois a projeção de resultados

operacionais futuros considera diretamente o diferencial entre as taxas de cap!f:lç~~~',:':;i~~~~:';~r! "~~_ ' ';., !:-

depósitos a vista que devem ser mantidos no Banco Central sem direito a remuneração. Quanto maior for
a parcela de depósitos compulsórios, menor será o valor de depósitos a vista para o banco.
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as taxas de mercado (através do spread das captações). Além disso, a projeção dos

saldos de depósitos nos balanços patrimoniais permite considerar não apenas o

prazo médio de retenção dos depósitos atuais, mas também a capacidade de

captação de novos depósitos no futuro, assim como os custos operacionais relativos

a estas operações.

• Estrutura de capital alavancada: o capital do banco deve estar ajustado a um nível

condizente com os riscos gerados pela atividade de transformação de ativos, uma

vez que eventuais perdas geradas por estes riscos devem ser assumidas pelo capital

próprio do banco (BESSIS, 1998). Os níveis mínimos de capital não são

considerados dentro do modelo de avaliação a mercado: excessos ou deficiências de

capital não produzem nenhum efeito sobre o valor do banco segundo esta

abordagem. O modelo PIE também não trata esta questão adequadamente. A

estrutura de capital é um dos critérios recomendados para seleção de bancos

comparáveis, mas não há nenhuma referência à adequação desta estrutura aos riscos

assumidos pelos bancos comparáveis, ou mesmo se os riscos dos bancos

comparáveis são similares aos do banco avaliado.

No modelo de dividendos potenciais, os limites impostos ao capital pelas

autoridades monetárias ou pela política interna de administração de risco podem ser

considerados explicitamente. A projeção da evolução das carteirasativas e passivas
\. .:: .•..•.::.

permite o cálculo, ainda que de maneira aproximada, dos níveis futüros de capital
"'N~

necessários para proteger o banco contra as perdas potenciais geradas peld~;;flscos

assumidos. Neste modelo, o nível de exposição a risco tem impacto direto sobre o

valor do banco: quanto maior a exposição, maior serão as .adições necessárias ao

capital. O impacto sobre o valor do banco dependerá do efeito líquido entre os

resultados operacionais adicionais proporcionados pela maior exposição a risco e as

adições necessárias ao capital.

• Resultado do descasamento de taxa de juros: devido às diferenças de prazos entre as

operações ativas e passivas e ao comportamento da yield curve, os spreads

registrados em um determinado período podem não ser sustentáveis no médio prazo.

Como ressaltam COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996, pag 507), a única

maneira de analisar este efeito sobre o valor do banco é através da projeção do
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comportamento futuro das taxas de curto prazo e dos prêmios pela Iiquidez. O

modelo de dividendos potenciais é o único a incorporaresta projeção ao valor do

banco, através da projeção dos spreads futuros das operações ativas e passivas (em

relação ao custo básico de fundos).

• Exposição a riscos de mercado: conforme demonstrado no capítulo 2, a forma mais

indicada para tratamento da exposição de um banco aos riscos de mercado é ajustar

as posições do banco pelo custo de mercado necessário para eliminar a exposição a

estes riscos. Estes ajustes podem ser incorporados ao modelo de dividendos

potenciais através de ajustes nas taxas das carteiras no período base de projeção,

com base no custo de mercado de operações nos mercados derivativos (como, por

exemplo, swaps de taxas e moedas).

• Dificuldade de avaliação da carteira de empréstimo: idealmente, cada operação de

empréstimo deveria ser avaliada individualmente para verificar se seu risco é

condizente com a taxa de inadimplência esperada para operações similares. Como

ressalta MILLER (1995, pag 212), o grande número de operações e o baixo valor

unitário de muitas delas toma a avaliação individual economicamente inviável, de

modo que apenas as principais operações devem receber este tratamento. Para as

demais operações, a comparação entre as taxas históricas de inadimplência e as

taxas médias de mercado pode oferecer um referencial para uma avaliação

aproximada. No modelo de dividendos potenciais, estas avaliações podem ser

incorporadas através de ajustes nos saldos iniciais das carteiras de empréstimo. Caso

o risco da carteira seja superior ao risco médio de mercado para operações de

mesmo perfil, pode-se aplicar um deságio sobre o saldo inicial da carteira para

compensar o nsco

proj eções as taxas

mercado.

adicional.A partirdesteponto,podemser utilizadas:,
contratuais dos empréstimos e a inadimplência médi~:J(~~:);l . i

";'t~}t"fA'!'
);:'

• \Efeitos do seguro de depósito: o beneficio líquido do seguro de depósitos-para o

:=:::eb~:::e:::d;::m~:sr::::: p::::::~:::::: ::s:;oc:7:~!1i~ .y~~ ~,:~

somente é possível de ser considerado dentro do modelo de dividendos potenciais,

que considera tanto as projeções em relação ao custo de captação de depósitos
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quanto as despesas com prêmios (que são uma função do volume de depósitos

projetados no balanço patrimonial).

Considerações finais

o modelo de dividendos potenciais pode ser utilizado para a avaliação das diferentes

unidades de negócio de uma instituição financeira, fornecendo subsídios para o

direcionamento de novos investimentos às unidades mais rentáveis ou para a venda ou

fechamento de unidades que estejam destruindo valor. COPELAND, KOLLER e

MURRIN (1996, pág 522) ressaltam que, na avaliação das unidades de negócios, as

questões principais são:

• Determinação da taxa de transferência de recursos entre as unidades

• Alocação do capital próprio às diferentes unidades de negócio

• Determinação do custo de capital próprio para cada unidade

Uma importante limitação do modelo de dividendos potenciais é a desconsideração do

componente de flexibilidade intrínseco ao negócio de intermediação financeira, como,

por exemplo, a opção que um banco tem de se expandir geograficamente, entrar em

novos mercados (como previdência complementar, seguros, administração de cartões de

crédito etc) ou fechar temporariamente carteiras de empréstimos. Dependendo das

condições de mercado, o exercício destas opções pode gerar receitas adicionais ou evitar

perdas, agregando um valor significativo ao banco.

A avaliação da flexibilidade somente é possível através do emprego de um modelo de

opções. Entretanto, não foram identificadas, na literatura de finanças, referências ao

emprego deste modelo para avaliação de bancos.

Um tópico não abordado diretamente neste estudo e que pode ser objeto de trabalhos

posteriores é a avaliação de ítens of! balance sheet (como operações nos mercados

derivativos, cartas de crédito, limites de crédito não utilizados etc) e de opções

implícitas nas operações ativas e passivas (como debêntures conversíveis, opções de

pré-pagamento de empréstimos etc). O correto tratamento destas operações é importante
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para a acuracidade dos resultados do modelo, pois as mesmas podem alterar os fluxos

futuros de resultados operacionais, com impactos diretos sobre os dividendos potenciais

esperados.

139



BIBLIOGRAFIA

ANDREZO, Andrea Fernandes, LIMA, Iran Siqueira. Mercado Financeiro: Aspectos
históricos e conceituais. São Paulo: Pioneira, 1999.

BESSIS, JoeI. Risk Management in Banks. EUA: John Wiley & Sons, 1998.

BLACK, Fischer, SCHOLES, Myron. The Pricing ofOptions and Corporate Liabilities.
Joumal ofPolitical Economy, May-June 1973, pp. 637-654.

BODIE, Zvi, KANE, Alex, MARCUS, Alan J. Investments. EUA: Irwin, 1996.

BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. Principies of Corporate Finance. EUA:
McGraw-Hill, 1996.

BROOKFIELD, David. Risk and Capital Budgeting: Avoiding the pitfalls in using NPV
when risk arises. Management Decision, Vol. 33, N° 8, 1995, pp. 56-59.

COPELAND, Tom, KOLLER, Tim, MURRJN, Jack. Valuation: Measuring and
managing the value 01companies. New York: John Wiley & Sons, 1996.

CORNELL, Bradford. Corporate Valuation: Tools for effective appraisal and decision
making. EUA: Business One Irwin, 1993.

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos: Ferramentas e técnicas para a
determinação do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.

DIXIT, Avinash K., PINDYCK, Robert S. The Options Approach to Capital
Investment. Harvard Business Review, May-June 1995, pp. 105-115.

ELTON, Edwin J., GRUBER, Martin J. Modem Portfolio Theory and Investment
Analysis. New York: John Wiley & Sons, 1995.

EHBAR, AI. EVA: The Real Key to Creating Shareholder Wealth. New York: John
Wiley & Sons, 1998.

GREENBAUM, Stuart I, THAKOR, Anjan V. Contemporary Financiai Intermediation.
EUA: Dryden Press, 1995.

GRINBLATT, Mark, TITMAN, Sheridan. Financiai Markets and Corporate Strategy.
New York: McGraw Hill, 1998.

HICKS, J.R. Value and Capital: An inquiryinto some fundamental principies of
economic theory. Oxford: The Clarendon Press, 1946.

, ',~

HODDER, James E., RIGGS, Henry E. Pitfalls in Evaluating Risky Projects. Harvard
Business Review, January-February 1985, pp. 128-135.

140



JOHNSON, Hazel 1. The Bank Valuation Handbook: A market-based approacb to
valuing banks and banks branches. EUA: Irwin, 1996.

. .

LINDGREN, Carl-Johan, GARCIA, Gillian, SAAL, Mathew I. Bank Soundness and
Macroeconomic Policy. Washington D.e.: Intemational Monetary Fund, 1996.

LUEHRMAN, Timothy A. Investment Opportunities as Real Options: Getting stated on
lhe numbers. Harvard Business Review, July-August 1998, pp. 51-67.

MAYER, Thomas, DUESENBERRY, James S., ALIBER, Robert Z. Moeda, Bancos e
a Economia. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

MÉNDEZ, Carlos R. Irusta. Avaliação de Empresas. São Paulo: EAESPIFGV, 1995.
(Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV,
Área de concentração: Administração Contábil-Financeira).

MILLER, William D. Commercial Bank Valuation. New York: John Wiley & Sons,
1995.

MODIGLIANI, Franco, MILLER, Merton. The Cost of Capital, Corporation Finance
and the Theory ofInvestment. The American Economic Review, XLVIII, June 1958,
pp.261-297.

MODIGLIANI, Franco, MILLER, Merton. Dividend Policy, Growth and the Valuation
ofShares. The Joumal ofBusiness, XXXIV, no. 4, October 1961, pp. 411 a 433.

MODIGLIANI, Franco, MILLER, Merton. Corporate Income Taxes and the Cost of
Capital: A Correction. The American Economic Review, LIII, June 1963, pp. 433-
492.

PÉREZ, Alexandre José da Costa. EVA - "Economic Value Added": Resumo e
aplicação da metodologia. São Paulo: EAESPIFGV, 2000. (Dissertação de Mestrado
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV, Área de Concentração:
Finanças).

PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and
competitors. New York: The Free Press, 1980.

REED, Edward W., GILL, Edward K. Bancos Comerciais e Múltiplos. Rio de Janeiro:
Makron, 1995.

SANTOS, José Evaristo dos. Mercado Financeiro Brasileiro: Instituições e
instrumentos. São Paulo: Atlas, 1999.
\

SAUNDERS, Anthony. Financiai Institutions Management: A modern perspective.
EUA: IrwinIMcGraw-Hill, 1997.

141



SCHEEL, Marion. Medidas de Desempenho Tradicionais e EVA: Uma descrição da
evolução das principais medidas de desempenho tradicionais até o surgimento do
EVA, suas implicações práticas e limitações. São Paulo: EAESPIFGV, 1997
(Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Administração de
Empresas - Opção MBA, Área de concentração: Finanças).

STEWART, G. Bennett. The Quest for Value: The EVA Management Cuide. New
York: Harper Business, 1991.

VAN BORNE, James C. Financiai Management and Policy. New Jersey: Prentice Hall,
1998.

142


