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Resumo: Este trabalho traz a apresentação e discussão do assunto
avaliação de empresas, concentrado em uma variável muito particular
do tema, a taxa de crescimento "g".

Desde a consagrada fórmula de Modgliani e Miller, passando por
discussões sobre as diversas formas possíveis de avaliação de
empresas, a monografia advoga o uso do fluxo de caixa descontado
como a melhor das opções de avaliação por capturar todos os pontos
que direta ou indiretamente influênciam o valor da empresa.

A conceituação teórica da taxa de crescimento, bem como a
prática empregada e pesquisas recentes, são apresentadas como
caminos de se abordar e empregar este conceito e a técnica de
avaliação de empresas a este associado.

Ao final do trabalho é apresentada uma pesquisa sobre 32
empresas de capital aberto negociadas na Bolsa de Valores de São
Paulo, com o intuito de buscar qual a ligação entre a taxa de
crescimento e o valor de mercado das empresas.

Palavras -Chaves: Crescimento - Avaliação de Empresas - Mercado
de Capitais - Precificação - Determinadores de Valor - Fluxo de Caixa -
Globalização - Visão Estratégica
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1 - Introdução:

Sempre interessado pelo assunto pois atuo na área ha mais de dez anos, tenho,
ao final do meu curso de mestrado, a oportunidade de escrever sobre um tema
bastante complexo e amplo.

Considerando, esse desafio como encorajador, tenho a chance de adicionar
experiências adquiridas ao longo da minha vida profissional a uma teoria que é ao
mesmo tempo consolidada e moderna.

Esta teoria se inicia com o consagrado modelo de avaliação de empresas de
Miller e Modigliani[22), passando pela abordagem de vários outros autores.

Feito isto, o texto será dedicado a discussão do tema central do trabalho, que é
um dos mais importantes "value drivers" dos modelos de avaliação de empresas:

A taxa de crescimento "9",

Na parte final, trarei uma pesquisa de sete anos com 32 empresas destacando o
comportamento da taxa de crescimento, correlacionado com o preço dos títulos,
dividendos por ação e pelo valor global de mercado.

A importância desta amostra se traduz, em atingir, no índice Bovespa (Bolsa de
\

Valores de São Paulo) a representatividade de 87%.



1.1- Objetivo:

Esta monografia tem por objetivo discutir e contribuir para o tema avaliação de
empresas. Porém, por ser este um assunto muito vasto e com uma bibliografia ampla,
vou me restringir a um tema mais específico, a taxa de crescimento "g", nos seguintes
aspectos:

Quando aplicar;
Como estimar;
A validade quando calculada via amostra histórica;
Sua importância relativa para determinação do fluxo operacional de caixa e em
ultima analise para o valor da Cia.

o fato de focar meu trabalho na discussão teórica e via pesquisa de "g", reside
em acreditar no pressuposto de que uma boa decisão de investimento exige uma boa
previsão de FCl, que por sua vez exige uma ótima previsão de "g".

Na pesquisa que terá como base 32 empresas brasileiras de capital aberto,
quero demonstrar que não podemos usar a taxa de crescimento 9 de período(s)
anteriores, como base preponderante ou exclusiva para a projeção de
crescimento futuro.

Deve-sesim, fazer uma analise dos projetos futuros que a empresa dispõe
para o incremento de seu fluxo de caixa livre (Fel). FCl que é definido por
Stwart[29] como sendo o fluxo de caixa gerado pelas operações da empresa líquido
dos investimentos feitos para o crescimento.

Segundo Gapenski[12] a parte mais díficil de um processo de avaliação é
estimar o fluxo de caixa futuro e seu "g" implícito.
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1.2- Pressupostos importantes, antes da teoria específica:

Segundo a moderna Teoria de Finanças[15], o objetivo do investidor racional é
ter um retorno em seu investimento, acima de sua taxa requerida implícita de retorno,
ou seja, acima de seu custo de oportunidade para outros investimentos de risco
semelhante.

Esta rentabilidade esperada pode ser expressa na-compra de um título, por:

r = Div + P1 - Po

Po
onde:

r = taxa de retorno esperada;
Div = dividendo recebido;
P1 = preço do título no período 1
Po = preço do título no período O

Por outro lado podemos encarar o retorno assim:

r = Div1 + g
Po

São facilmente identificáveis os valores de Dive Po, mas como saber o preço
no "período seguinte" P1 e qual é o "g" a ser usado?

o preço futuro do título, ou até o valor futuro de um portfolio, é fortemente
influenciado pelo fluxo de caixa livre que este investimento, (que pode ser a empresa),
tem capacidade de gerar ao longo do tempo, trazidos a valor presente pela taxa
requerida de retorno, ou no caso de empresa pelo custo médio de capital ponderado.
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Técnicas amplamente disseminadas hoje, calculam o fluxo de caixa livre, após
os investimentos em capital fixo e de giro, necessários a empresa para empresa manter
e ampliar sua competitividade.

Novamente, é de fácil percepção que trazer um resultado projetado a valor
presente, não constitui digamos, uma grande dificuldade. Mas ao longo do tempo, no
futuro, qual será a volatilidade dos benefícios gerados, qual a taxa de crescimento que
deverá ser usada neste fluxo de caixa.

Estará a empresa facada no crescimento do lucro contábil ou do Fel? Muitas
vezes, mesmo que as vendas e os lucros contábeis estejam aumentando, o valor da
empresa poderá estar diminuindo, ou seja, estará havendo a destruição de valor.

A discussões, de como avaliar empresas e mais especificamente como se
compõe e as determinantes da taxa de crescimento "g", são apresentadas a seguir.
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2- Avaliação Econômica e o Conceito Econômico de "9":

Segundo Damodaram[7], em termos gerais, existem três formas de abordar a
avaliação econômica:

a) fluxo de caixa descontado, que relaciona o valor dos ativos ao valor presente dos
fluxos futuros a serem gerados por estes ativos;
b) técnica do CCV (contigent claim valuation) que se utiliza do modelo de precificação
de opções para medir valor dos ativos que tenha caracteristicas similares as opções
financeiras;
c) avaliação relativa que envolve avaliar o ativo comparando-o a ativos semelhantes
segundo variáveis comuns entre si, e os índices a eles relacionados: lucros; patrimônio
líquido; vendas; fluxo de caixa, valor de mercado, entre outros;

Entende-se que, os investimentos destinados a manutenção são cobertos pela
depreciação e que o investimento líquido é destinado ao crescimento.

Crescimento super normal, que consuma muito investimento e force um FCl
negativo não é necessariamente um mau negócio, desde que gere um retorno acima
do WACC -custo médio decapitai ponderado-o

A avaliação de empresas no mercado acionano, não obstante utilizar-se
amplamente do questionável P/l(relação entre o preço do título e do lucro por ação),
busca constantemente a determinação do preço justo ou valor intrínseco da ação.
Segundo Brealey e Myers[1], existem quatro formas de lucros que são componentes na
formação do valor intrínseco, num going concern environment, são eles:

Nível de lucro normal e potencial e o nível de rentabilidade;
Dividendos atualmente pagos elou possibilidade de paga-los no futuro próximo;
Estimativa "realista" da tendência de crescimento do FCl futuro;
Estabilidade e previsibilidade, tanto qualitativa e quantitativa, do valor econômico
futuro do empreendimento.
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Gapenski[12] estabelece um caminho genérico e simples para a Avaliação:

1. Estimar o fluxo de caixa para todos os anos do período esplícito;

2. Estabelecer a taxa de retorno requerida de acordo com o risco do fluxo de caixa.
Esta taxa requerida pode ser constante (mais comum), ou variável de acordo com
os diferentes subperíodos do fluxo de caixa (menos comum);

3. Desconto a valor presente, pela taxa requerida de retorno, do fluxo de caixa;
4. Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa.

o caminho acima descrito, é hoje lugar comum no mercado financeiro, mas o
importante é ter claro quais caminhos a buscar antes deste roteiro. É isto que será
discutido adiante.

2.1- O modelo Miller-Modigliani[22]

Dos artigos escritos em 1961 e revisto em 1963 por MM, temos a abordagem de
valor que irei utilizar ao longo da monografia como base para a avaliação de empresas,
sendo importante então apresentar formalmente o modelo de MM. Entretanto para uma
discussão mais aprofundada e derivação da fórmula, referir a Copeland and Weston[4]
- cap 14.
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2.1.1- O modelo clássico sem influência externa:

Tendo como única diferença o nível do pay out, o valor de duas empresas é
igual, assumindo que estejam financiadas apenas por capital e não possuam dívidas,
tenham o mesmo risco e mesma taxa de retorno requerida, além de fluxo de caixa
idêntico, e ainda na condição de não haver impostos. Reafirma-se então, a política
de dividendos é irrelevante para o valor da empresa e para a riqueza do acionista, ou
seja, este é indiferente a receber seus lucros/ganhos na forma de dividendo ou na
forma de ganhos de capital (considerando ai também uma recompra por parte da
empresa).

Diante do exposto acima o valor de uma empresa pode ser dado pela formula a
seguir:

(
NOl,.(t+1)-1,. (t+1)+V(t+1)

V t) = '
, 1+p (t + 1)

equacão 1

onde:
(t + 1) = taxa de retomo requerida pelo mercado no período t;

NOI = Lucro operacional líquido;

I (t + 1) = Investimento no período t;

Como se nota, não há a presença de dividendo na formula, pois na condição de
não haver impostos, a empresa pode escolher qualquer política de dividendos, sem
alterar o montante do fluxo de recursos recebidos pelos acionistas, seja via dividendos
ou ganho de capital.
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o modelo de MM é válido também para a hipótese de só haver impostos para as
empresas. Contudo no mundo real, onde existem impostos, tanto de pessoas físicas
como jurídicas, ai sim a política de dividendos altera o valor da empresa. Afrente
estarei abordando em conjunto impostos e crescimento.

Após esta introdução, passemos a formula de avaliação de empresas contida no
modelo de MM[22]:

Value of entity = Value of assets in place + Value of growth

equacão 2

onde:

NOI = Lucro operacional líquido;
t = alíquota de Imposto de Renda

B - Valor de mercado do endividamento
WACC = P [1- teR / (R + S)]
T - Período (N°) em que r) WACC

K =Taxa de Investimento
R = retorno

TcB = valor presente do benefício fiscal com a dedutibilidade das despesas financeiras (juros)

= taxa requerida de retorno

A fórmula acima de MM, cálcula o valor de uma empresa, como sendo a soma
do valor presente do fluxo de caixa dos ativos em utilização adicionada as
oportunidades de crescimento ao alcance da empresa. Aqui está a importância do
tema crescimento.
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2.1.2- A racionalidade econômica faz com que todas as empresas busquem o
crescimento:

Tendo em vista que o objetivo principal deste trabalho é discutir a taxa de
crescimento "g", é necessário antes de mais nada mostrar onde esta taxa está
presente, ou melhor, entender como se forma.

Se considerarmos uma empresa em crescimento, financiada só com capital
próprio (sem dívidas na estrutura de capital), chegamos após algumas derivações a
(caso queiram aprofundar Copeland and Weston[4] cap.14):

~ = Lim i: NOI, - II
N-400 1=1 (1 + PY

equacão 3

Nesta formula observa-se que o valor de uma empresa é o valor presente
(descontado a taxa requerida de retorno) da soma do fluxo de caixa de suas operações
menos os investimentos necessários para atingi-los.

N-I
NOI1 + L:rJr -IN·

r=O

A reta acima representa o modelo do fluxo de caixa, gerado por uma empresa
em crescimento.
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Como premissa também, temos que a taxa de retorno sobre o novo investimento
"r" é assumida como constante e duradoura no futuro. Incorporando-se a taxa de
retorno "r" na equação 3 e efetuando algumas simplificações, temos um resultado
que é a perpetuidade mais o incrementai de resultados:

v = Lim [NO~ + ± I [( r; ) _ 1 ]] = NO~ + i: Ir (r,-p)
o N---+oo P r=1 r P (1+p) t (1+ p r P r=1 P (1+ Pr

equacão 4

o primeiro termo da equação é uma perpetuidade, o valor presente de um fluxo
de caixa constante sem crescimento. Este é o valor de uma empresa que não
apresenta crescimento.

Considerando-se o crescimento expresso no segundo termo da equação e
adicionando-se um novo investimento o valor da empresa depende de dois fatores:

o volume de investimentos feitos e;
A diferença entre a taxa média de retorno sobre os investimentos "n" e a "taxa de
retorno requerida"/custo médio ponderado de capital.

Desta equação, é possível considerar duas hipóteses:

a) Empresa com taxa de crescimento constante, continuamente. Modelo de
crescimento constante infinito. Da equação 4, assumimos que uma parcela constante
"k'' do fluxo de caixa é retido para futuros investimentos com retornos a uma taxa média
"n". Este "k" é a taxa de investimento, que não necessariamente precisa ser menor que
o fluxo de caixa gerado no exercício, mas que após o período super-normal, no longo
prazo é. Assim sendo temos:

It = k(NOIt)

equação 5
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Considerando também que a taxa de retorno "n", para o investimento é sempre a
mesma para todos os projetos, temos então:

= NO/H +rK NO/H

= NO/H (1+rK)

Por sucessivas substituicões, temos:

equacão 6

É importante notar que o produto -r*k- é a taxa de crescimento "g" para fluxo de
caixa. De outra forma o NOI, termo em inglês de lucro operacional líquido, no enésimo
período é o valor futuro do NOI do primeiro período, assumindo que o fluxo de caixa
cresça a uma taxa constante "g":

NOIt :::NOh (1+g)I-1

equacão 7

Substituindo a equação 5 na 4 e mantendo a premissa que rt= r, temos:

NO/]
Vo=--

p

equacão 8
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Ainda substituindo a equação 6 na 8, temos:

v,; = NO~ +K NO~ (r- p) i: (I+rK)'-1 = NO!I [1+ K(r- p) i:(I+rK)']
p p ,-1 (I + p)' p 1+ rK ,~I 1+ P

equacão 9

Caso rk < , o termo final da equação 9 terá um limite finito.

Lim
N-+oo

~ (l+rKJl __l+rK
L.. iff p) rK
l~! 1+p p-rk

equação 10

Substituindo a equação 10 em 9 e após algumas simplificações, temos a
equação para o valor da empresa, assumindo crescimento infinito a uma taxa inferior a
taxa requerida de retorno pelo mercado/custo médio de capital ponderado:

v = NO!! rl+ K(r-p) l+Kr 1= NO!! (I-K)
o p L I+Kr p-rK J p-Kr

equação 11

o último termo da equação após a igualdade, é o modelo de Gordon.
b) Empresa financiada só com capital próprio, com taxa de crescimento super normal
por um período determinado. Modelo de super crescimento determinado.

Segundo Copeland e Weston[2], neste caso a empresa apresenta por um certo
período T um crescimento acima da taxa de retorno requerida pelo mercado. Após este
período o crescimento se iguala a taxa requerida e se mantém assim. Maiores
referências livro 2, cap.14 pgs 486 e 487.
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2.1.3-A realidade econômica: endividamento, impostos e crescimento juntos:

o crescimento é oriundo de novos investimentos, e não de investimento de
manutenção, que contudo é importante para manter o estágio competitivo da empresa.

A equação de valor para uma empresa com crescimento super normal é dado
por:

v= NOlj (l-tJ +t B+k (NOZ (l-t)) T [ r- WACC ]'
p c 1 c WACC (1+ WACC)

equação 12

onde: siglas em inglês
NOI 1 = Lucro operacional líquido ao final do exercício;
WACC = Custo de capital médio ponderado = p [1- TcB/(B+S)];

B = Valor de mercado da dívida;
k = Taxa de investimento;
T = número de anos em que o r > WACC;
r = Retorno médio dos investimentos;

p = custo de capital para uma empresa financiada apenas por equity

Os dois primeiros termos desta equação, resultam no valor para a empresa
alavancada e sem crescimento. O terceiro termo é o efeito do crescimento sobre o
valor de uma empresa alavancada.

Após esta apresentação formal do modelo básico de avaliação de empresas e
da origem e formação da taxa de crescimento 9 = r ". k (voltarei no ítem 3 a
trabalhar com está fórmula), é importante neste estágio, discutir o conceito de
criação de valor ligado a avaliação de empresas.

Fica mais claro agora que o valor de uma empresa depende:
do montante de investimento;
da diferença entre o retorno obtido e o custo de capital;
da duração temporal do crescimento super normal.

13



2.2- Criação de Valor: Um conceito essencial, cada vez mais utilizado.

Em Valuation[5] um importante livro, escrito por consagrados autores _
Copeland, Koller e Murrin - consultores da Mc Kinsey, já no seu inicio reforça um

conceito amplamente aceito, mas para os que dele ainda não se convenceram, temos
que é fundamental notar a importância do conceito de criação de valor. Segundo
Copeland[5] o país em que suas empresas focam na criação de valor tem uma renda
per capita maior. O consumo crescente e superior por parte da população só é possível
via produção eficiente e focada a criação de riqueza.

Outra pesquisa, conduzida por [34], mostra a abordagem de valor nas três
principais economias desenvolvidas do mundo: EUA, Alemanha e Japão. Embora a
criação de valor seja foco nos três países, caminhos e metodologias diferem
amplamente, determinando assim ainda a supremacia dos EUA na busca deste
objetivo. Mais recentemente o Japão vem ameaçando os EUA.

A criação de valor é um processo em que só há ganhadores, todos os
stakeholders da empresa ( abaixo citados) são beneficiados:

Acionistas;
Funcionários;
Credores;
Fornecedores;
Clientes;
Governo.

Um outro ponto que é questionado, de que o aumento da produtividade acarreta
perdas aos trabalhadores, em termos de empregos, é rebatida pela mesma pesquisa
mostrando que não é verdade, pode haver sim, um deslocamento da massa de
trabalhadores para o setor de serviços.
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A consideração básica hoje, é que o capital, mais do que em qualquer outra
época, é muito volátil. A globalização, a difusão das informações e das
telecomunicações, faz com que o capital esteja sempre buscando formas e alternativas
de maximizar o seu retorno enquanto investimento. As empresas que não focam na
criação de valor perdem sua atratividade relativa.

Outro conceito, ligado a criação de valor é a relevância do caixa para a
empresa e não meramente a apresentação de um lucro líquido contábil e por ações
(LPA) crescente. É necessário de uma vez por todas acabar com a falácia e a
distorção, que a utilização exclusiva do lucro contábil traz para a avaliação da
empresa.

Ainda assim constantemente se discute uma questão básica: No
estabelecimento dos preços das ações no mercado os investidores atribuem um peso
maior ao lucro líquido ou ao fluxo de caixa? Damodaram[7] pondera que de maneira
geral aumentos em lucros se refletem em aumentos em fluxo de caixa, mas que a
utilização única do lucro contábil leva a precificações erronêas no longo do tempo.

Ainda sem comprovação científica, o que se observa no mercado brasileiro é
que no curto prazo os preços dos títulos reagem a aumentos de lucros, mas se não
houver contrapartida em caixa no médio prazo, uma correção para baixo é bastante
factível.

Associado ao lucro contábil, está o indicador P/L (relação preço lucro). A
utilização do P/L é feita para um ou dois anos, porém não é descontada a uma taxa de
custo de oportunidade, deixando claro no mínimo, a falta de critério em não se
considerar o fator tempo na avaliação do investimento. Contudo cabe então uma
pergunta porque o P/L não cai em desuso? Não cai, por ser um indicador de fácil
elaboração e também por funcionar, muito bem em algumas situações muito
particulares.
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Segundo Stwart[29] o mito de se aumentar o lPA(lucro por Ação), para
satisfazer e atrair o Mercado de Capitais deve ser abandonada e também a relação
P/L, mesmo reconhecendo sua larga utilização apontando também para o fato da
simplicidade em ser calculado e aparente precisão, pois o modelo contábil assume que
o P/L nunca muda, mas na realidade a relação muda todo o tempo, em aquisições e
desinvestimentos, mudanças na estrutura de capital e nas práticas contábeis, ou até
nas novas oportunidades de investimento.

Mesmo argumentando desta forma contra o lPA e o P/L, Stwart[29] admite que é
dificil dizer com certeza se os preço das ações são realmente direcionados por
multiplos de lucro ou por fluxo de caixa descontado.

Para Damodaram[7] contudo, existem situações onde a avaliação "seja forçada"
a utilizar o lPA e o indicador P/L a ele relacionado, ou até outros indicadores, como o
PNPA (preço/valor patrimonial da ação) ou o PSR (price sales ratio) dentro da
avaliação relativa. Mais uma vez pela simplicidade de seu calculo e de sua utilização,
estes índices são muito difundidos. Em especial caso se considere que o mercado
tende a precificar corretamente as várias empresas lá negociadas, estes indices são
importantes para um fácil e rápida comparação relativa entre os títulos.

o lucro contábil não leva em consideração qual o nível de investimento que a
empresa precisará desembolsar para se manter, crescer e aumentar rentabilidade. Por
isso é importante usar o conceito do fluxo de caixa livre, após os investimentos e não
antes. Pode haver casos em que não haja mais a necessidade de investimentos, e
mesmo assim o crescimento continua e a rentabilidade aumenta.

Não se pode ignorar que o mercado acionário responde positivamente a
aumentos de lucro, contudo, há a criação de valor apenas quando o crescimento
verificado resultar em um retorno do capital investido que seja maior que o custo de
capital, este "spread' é um "value driver".

A relevância de se analisar a fluxo de caixa livre (FCl) da empresa reside no
fato de o FCl englobar todos os elementos que direta ou indiretamente afetem o valor
da empresa. Após sua obtenção, o FCl tem que ser descontado a uma taxa, que reflita
o risco embutido na obtenção deste de caixa.
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Ao invés da utilização do LPA, Stwart[29] advoga o uso de um conceito muito
mais amplo o EVA (Economic Value Added) que significa o lucro operacional subtraido
do custo de todos de quaisquer capitais utilizados para gera-lo. O EVA é uma medida
de performance financeira com estreita ligação com o valor das ações no mercado de
capitais. O EVA pode ser assim definido:

EVA == (taxa de retorno - custo de capital) x capital investido

Stwart[29] reforça a importância do fluxo de caixa para medida de valor, porém
não o considera importante como medida de performance, e afirma: "Há um real
significado para utilização do fluxo de caixa quando se verifica todo o ciclo de vida da
empresa e não somente em um dado ano".

2.2.1- A abordagem do valor da empresa. A "Administração" facada em valor.

Ações tomadas em todos os níveis da companhia que maximizam retorno são
determinantes de criação de valor. Muitas vezes a "simples" determinação de se optar
entre crescer vendas e perder margem de curto prazo ou aumentar a rentabilidade
reduzindo as vendas pode determinar a criação ou destruição de valor no longo prazo.

A identificação de "key value drivers" pode levar uma administração, baseada na
criação de valor, a ter que optar por objetivos conflitantes, de crescimento global ou de
foco em determinado negócio.

o conceito de EVA por sua vez proporciona aos gerentes das empresas que o
adotam três principais diretrizes para criar valor:

Racionalização de Custos: Comprometer novos recursos em atividades com
retornos superiores ao custo de capital empregado;
Eficiência Operacional: Aumentar lucros sem empregar mais capital;
Gerenciamento de Ativo: Retirar o capital de atividades com retorno inadequado
(abaixo do custo de capital), procurando melhores alternativas para investi-lo.
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É importante, quando se faz a avaliação de uma empresa a identificação de dois
períodos distintos, que devem ser somados para um resultado final de valor:

Valor da Empresa = Valor presente do fluxo de caixa no período explícito de projeção +
Valor presente do fluxo de caixa após o período explícito de projeção

No primeiro item desta equação, é normalmente usado de 5 a 20 anos, podendo

chegar até a 75 anos, mas com sérias dificuldades de continuar a ser "explícito". Neste
período é que se pode ter uma segurança maior das premissas utilizadas aumentando
assim a confiabilidade da projeção.

As maiores dificuldades estão em se estimar as variáveis do período contínuo ou
o não explícito, contudo, esta dificuldade deve ser ultrapassada pois o valor contínuo
representa em alguns casos mais do que 100% do valor projetado da empresa,
conforme pesquisa organizada por Copeland[3]:

• PROJEÇÃO DO F.C. DO
PERÍODO EXPLíCITO

• VALOR DE
CONTINUIDADE

ARTIGOS

ESPORTIVOS

81

HIGIENE

ALTA TECNOLOGIA

125

-25
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A estimativa do valor de continuidade ou contínuo envolve quatro etapas:

1- Escolha da técnica mais apropriada a ser usada. Neste ítem, Copeland[3] sugere
três alternativas:

a) Período explícito longo: Caso seja escolhido 75 anos ou mais, qualquer valor após
esta data será desprezível.

b) Crescimento do FCl pela fórmula da perpetuidade: Nesta hipótese o valor contínuo
terá a seguinte formula:

Valor Contínuo = FCF T+1

WACC -g

Onde:

FCF T+1 = Valor normalizado do fluxo de caixa livre no primeiro ano após o período
explícito de projeção;

WACC = Custo médio ponderado de capital;

g = Taxa esperada de crescimento no fluxo de caixa livre na perpetuidade.
Obs.: Esta fórmula só é válida se "g" for menor que WACC.

c) Fórmula do determinante de valor: Esta terceira possibilidade, expressa o
crescimento do FCl na perpetuidade em função de dois importantes determinantes de
valor, o crescimento e o retorno sobre o capital investido:

Valor Contínuo = NOPLAT T+1 (1 - g/ROIC)

WACC -g

Onde:

NOPlAT = Nível normalizado de lucro operacional menos impostos;
g = Taxa de crescimento esperada para o NOPLAT no período de perpetuidade;
ROIC = Taxa de retorno esperada para o investimento líquido.

Obs.: As fórmulas expressas em b e c geram o mesmo resultado, pois tem o mesmo
denominador e o numerador é uma expressão em função dos "va/ue drivers".
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Pode-se ainda fazer uma separação para que a formula capte desde um desvio
de rota no projeto, uma mudanças no macro ambiente em que a empresa atua ou até o

aparecimento de novas oportunidades com novos retornos. Assim sendo teríamos a
seguinte expressão:

Onde:
CV = Valor contínuo;

N = Número de anos na primeira fase do valor contínuo;
ga = Taxa de crescimento esperada na primeira fase do CV;
gb = Taxa de crescimento esperada na segunda fase do CV;
ROICa = Taxa de retorno esperada na primeira fase do CV;
ROICb = Taxa de retorno esperada na segunda fase do CV.

2- Decisão sobre o período explícito a ser utilizado.

Pelo gráfico abaixo, Copeland[5] aponta a importância de se determinar
corretamente o período de duração explícito.

100% = $893 $893 $893 $893 $893

Valor
contfnuo

Valor explicito
de caixa

superavitário

5 Anos 10 Anos 15 Anos 20 Anos 25 Anos
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o período explícito da projeção deve ser longo suficiente para contemplar:

Todo um ciclo (não só um ciclo operacional mas também ciclo de implantação e de
preços);

O negócio da empresa em bases estáveis e seguras, ou seja até que tenha atingido
a maturidade.

Estes dois pontos estão baseados no fato de que o método de valor contínuo
está ancorado em três premissas. A empresa:

Obtém uma margem constante, matém também constante o giro de capital e por
conseguinte, ganha um retorno constante sobre o capital investido.

Cresce a taxas constantes e investe no seu negócio a mesma proporção de seu
fluxo de caixa.

Obtém uma taxa de retorno constante em todos os seus novos investimentos.

3- Estimativa dos parâmetros de avaliação e cálculo do valor.

Naturalmente, a estimativa criteriosa e correta de todos os parâmetros que
compõe a formula é de fundamental importância para o acerto global das estimativas.

Embora todos os itens tenha sua importância relativa desde o NOPLAT, FCF,
ROIC, WACC e o "g" estimado para o NOPLAT , este último o "g" é considerado por
Copeland[5] como a variável que mais produz impacto no resultado final e
também,emfunção destas implicações, a mais difícil de se estimar.

4- Trazer a valor presente o número encontrado, descontando-o pelo custo de capital.

Após a distinção feita acima entre o valor explícito e contínuo, o primeiro passo
para a avaliação do valor da empresa, válido tanto no período explícito quanto no
continuo, é a identificação dos "value drivers" de cada negócio, quais os custos a eles
relacionados, verificando qual é a redução possível, a serem feitos pela administração.
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Mesmo para quem analise de fora da empresa, é necessário saber os pontos
que determinam o valor e a competitividade relativa da empresa, o que vai acontecer
com os custos e quais as possíveis atitudes a serem tomadas.

Por outro lado pode ser relativamente difícil para a administração, analistas ou
avaliadores determinarem quais são os pontos de criação de valor. Neste processo é
necessário criatividade, tentativa e erro, mormente para as variáveis de performance
que agregam valor.

Algumas sugestões para tanto são dadas. Em primeiro lugar a corporação não
pode atuar diretamente na criação de valor, tem sim que atuar nos pontos que a
influêncie como: satisfação e fidelidade do cliente; custo e otimizações e investimentos
de capital entre outros. Em segundo lugar é via esta identificação, que a administração
"entende" todo o processo da empresa.

De forma geral e ampla um determinador de valor é simplesmente qualquer
variável que afete de forma significativa o valor da empresa.

Na identificação dos "key value drivers", os determinantes genéricos como
crescimento de vendas, margens e giro de capital, podem ajudar. Os "value drivers"
não são estáticos, após sua identificação a empresa deve continuamente monitora-Ios.

Como exemplo temos a figura a seguir sobre os determinantes de valor de uma
empresa de comércio:
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Área chave de Foco

A administração facada em valor, tem que passar para a organização como um todo os
pontos chaves para guia-los, como:

1. Visão Estratégica;
2. Determinação de Objetivos;
3. Planos de Ação e Previsões de Orçamento;
4. Medidas de Performance Claras e Sistemas de Incentivo.
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2.2.2- Metodologia de Avaliação de Empresas

A tabela abaixo demonstra as etapas e passos para a avaliação da empresa:

1. Análise da performance

histórica

2. Projeção da

performance

• calculo do NOPLAT* e do investimento de capital

• identificação e calculo dos determinantes de valor

• desenvolvimento de uma perspectiva integrada com o

histórico

• entender a posição estratégica da empresa

• desenvolver vários cenários

• projetar itens específicos individualmente

• checar a consistência global das projeções

3. Estimar o custo de capital • estimar o custo de capital de terceiros

• estimar o custo de capital próprio

4. Estimativa do valor • selecionar a técnica apropriada e o horizonte temporal

continuo • estimativa dos parâmetros

• desconto do valor continuo para o presente

5. Cálculo e interpretação

dos resultados

• calcular e testar os resultados

• interpretar os resultados de acordo com o contexto

*NOPLAT => Lucro operacional líquido menos impostos

Para empresas não financeiras, o fluxo de caixa descontado a valor presente
pelo custo de capital, é uma entre várias formas de se avaliar um negócio, mas como já
foi dito é a forma que captura todos os pontos que determinam a criação de valor para
a companhia.
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Como a base de avaliação de empresa que julgo a mais completa, é o Fluxo de
Caixa Livre, é fundamental saber sua composição:

Fel = lucro operacional após impostos + despesas que não representem saída
de caixa - investimentos em capital de giro, imobilizado e outros ativos.

Sobre fluxo de caixa, Falcini [10] apresenta uma relação ampla, contendo vários
approaches. O exemplo a seguir, é sugerido por Copeland[5]:

Fel $ milhões

Lucro antes de juros e impostos EBIT

Impostos

Lucro operacional - impostos NOPLA T

Depreciação

Fluxo de caixa bruto

Variação no capital de giro

Investimentos em imobilizado

Investimentos em outros ativos

Investimento bruto

Fluxo de caixa livre operacional
Fluxo de caixa de ativos não operacionais

Fluxo de caixa disponível para
investidores

Fluxo de financiamento
Juros líquidos após impostos

Aumento/diminuição no endividamento

Dividendos

Chamada de capital

Total

19XO

506
-166
341
105
445
35

213
-5

244
201
O

201

19X1

545
-178

366
115
482
38

232
-5
265
217
O

217

11
80

110
O

201

9
88
120
O

217

O resultado que esta disponível para detentores de dívida e de capital, como
visto no Fluxo de Caixa pode estar dividido em: pagamento de juros ou do principal,
dividendos, novos financiamentos, chamadas de capital, etc.
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Definido e calculado o FCl precisa ser descontado a valor presente pelo custo
médio ponderado de capital (WACC - para aprofundamento no tema veja Copeland [5]
cap.8).

2.2.3-A avaliação de "g" segundo Copeland
i

1 Como já foi dito Copeland[4] considera "g" o mais importante "value driver" do
fluxo de caixa, e seus dois componentes a taxa de investimento "k" e a taxa de retorno
"r", são direcionadores chave de valor e tem por trás vários outros, que de maneira
cristalina também influênciam na criação de valor.

liA taxa de crescimento de uma empresa é o produto do retomo (r) do novo
investimento, pela taxa de investimento (I = k*NOI).Ou seja, é oriundo do produto
r*k = g".

No mundo real empresas não crescem a taxas constantes todos os anos da
projeção, e muito menos reinvestem identicamente a mesma proporção do resultado
operacional anualmente. Mesmo assim a mensagem principal que fica é de que: o
retorno relativo ao custo ponderado de capital, a taxa de investimento k e seu produto
a taxa de crescimento são fundamentais na determinação do valor presente do fluxo de
caixa das operações da empresa.

É importante notar que Rappaport[26] e Stwart[29] ressaltam que: Desde que o
retorno sobre o novo investimento seja maior que o custo de capital ponderado, um
maior crescimento levará a um maior valor, ou seja, levará a criação de valor. Caso
sejam iguais não há variação de valor da empresa, no entanto caso seja menor, um
incremento de "g" fará com que o crescimento leve a destruição de valor.
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De forma conceitual, pode-se dizer que uma empresa aumenta valor se,
conseguir atingir um, ou mais dos quatro itens aqui descritos:

1. Aumentar a taxa de crescimento, desde que o retorno seja superior ao custo de
capital:

Segundo a fórmula g = k*r, pode-se incrementar crescimento com aumento da
taxa de investimento, da taxa de retorno ou de ambas. O que se procura demostrar é a
necessidade de coerência para aumentar o nível de investimento, só se deve faze-lo,
caso o retorno seja superior ao WACC (custo médio de capital ponderado) para que
não haja risco de se destruir valor, ao invés de incrementa-Io.

Por outro lado é possível aumentar a taxa de crescimento via aumento do
retorno sobre o capital investido. Caso se invista o mesmo percentual de k a uma taxa
de retorno superior, o crescimento é também obtido.

2. Incrementar o nível de lucratividade no processo já existente:

Refere-se ao que foi dito acima no item 1, o objetivo da administração, de
qualquer empresa tem que ser o de maximizar retornos com o mínimo de dispêndio
possível. Buscar a utilização de técnicas de produção em células, com times
responsáveis agindo na busca de melhores soluções é recomendável.

3. Aumentar o retorno sobre o novo capital investido;

Cada nova unidade de capital investida na empresa tem que ser rentabilizada ao
máximo, como todas as outras é óbvio, para que a rentabilidade e retornos marginais
sejam cada vez mais altos.

Neste ponto o "bom" investimento/projeto não é apenas aquele que gere r >
WACC, entre dois ou mais projetos, é o que além disto gerar o maior spread.
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4. Reduzir o custo de capital.

Instrumentos financeiros como conversrveis, por exemplos, precisam ser
utilizados pela empresa na busca de reduções globais do custo de capital. Melhorar
rentabilidade e aumentar a capacidade de pagamento são ações percebidas pelos
credores/detentores de dívida junto a empresa, como redução do risco global,
propiciando assim redução relativa do custo da dívida.

Estas reduções viabilizam assim projetos duradouros que nem sempre são
extremamente rentáveis, mas que comparados a um custo de capital baixo são
interessantes para a atividade operacional da companhia.
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2.3- A Criação de Valor para o Acionista.

Rappaport[26] em livro escrito em 1986 levantou uma dúvida que ainda hoje

persiste, qual seja, que existe grande incerteza sobre a melhor forma de se avaliar
estratégias futuras e a performance subseqüente, estratégias que estejam realmente
ligadas a prover o máximo em termos de retorno aos investidores do empreendimento.

Desde aquela época, já havia o reconhecimento que só por lucro contábil ou
indicadores a ele relacionado seria difícil fazer uma ligação confiável com o incremento
do valor do investimento representado pelo preço das ações por exemplo. Seria então
necessario algo mais como uma medida clara de criação de valor para o acionista.

2.3.1- A abordagem do valor da empresa

'Valor para o acionista" é criado em última análise quando a empresa gera um
montante de fluxo de caixa livre superior ao investimento feito pelo acionista no
negócio.

Criação de valor é algo que vai além da simples mensuração apresentada por
indicadores como Lucro Por Ação ou por Retorno Sobre o Investimento.

A visão estratégica da empresa, sua formulação e análise, são relacionadas com
o tema de avaliação de empresas via a avaliação da estratégia de negócio.

A análise propriamente dita da avaliação do negócio ou da empresa, começa
com algumas definições, feitas por Rappaport[26]:

Valor econômico total ==> É a soma dos valores das dívidas e do patrimônio.

Valor para o acionista ==> Valor da empresa - Valor de suas dívidas
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Valor da empresa ==> Valor presente do fluxo de caixa das operações no futuro
durante o período de projeção dos resultados + Valor residual + Valor de mercado de
endividamento.

o ponto mais importante da definição acima é a estimativa do fluxo de caixa das
operações, que é, por sua vez resultado da diferença entre as entradas e saídas
operacionais.

Este fluxo de caixa tem que ser trazido a valor presente pela taxa do custo de
capital que por sua vez deve refletir os riscos embutidos na consecução deste fluxo de
caixa.

Existem várias formas de se calcular o valor residual, sendo a perpetuidade uma
delas. A perpetuidade pode ser entendida como um valor entre o mínimo e o realista.
Mínimo ao assumir que a empresa não tenderá a baixar seu atual nível de lucratividade
e retorno ( o que é questionável); Realista por não incorporar crescimento a atual
estimativa. Rappaport[26] capítulo 3 discute mais este assunto.

A figura a seguir "The Shareholder Value Network" posiciona claramente a
ligação entre decisões operacionais, que afetam os "values drivers", que por sua vez
impactam nos componentes de avaliação, que geram "teoricamente" o que deveria ser
objetivos de todas as companhias, qual seja, a maximização do retorno para o
acionista.

o termo teoricamente foi usado porque, embora não caiba como discussão
neste trabalho, mas se verifica com alguma frequência, tanto aqui como no exterior,
"The Tragedy of Commons".
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OBJETIVO DA
CORPORAÇÃO

Criação de Valor para o
Acionista
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da AVALIAÇÃO

i·t
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Retorno ao Acionista
Dividendos

Ganhos de Capital

Fluxo de Caixa
das

Operações'----'----=----'

Taxa de
Disconto

VALUE
DRIVERS

Duração do
Crescimento

com
Valor

Crescimento de
Vendas

Mg. Operacional
Taxa de IR

tDECISÕES da
ADMINISTRAÇÃO

Operacionais

Investimento em
Capital de Giro e
em Imobilizado

t
Investimentos

2.3.2-A questãodo "g" segundo Rappaport[5]:

LI

Rappaport[26] sugere, para a analise e compreensão dos "value drivers" que
em ultima instância são determinantes do crescimento, as cinco forças
competitivas elaboradas por Michel Porter[25], são elas:

1. Ameaça de novos entrantes;
2. Ameaça de-produtos substitutos;
3. Poder de barganha dos Compradores;
4. Rivalidade entre os Competidores existentes
5. Poder de barganha de Fomecedores

Custo de
Capital

Financiamentos
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Estas cinco variáveis citadas são os sustentáculos para os determinantes de
valor, tanto para um acionista quanto para um projeto específico. Vale comentar um
pouco, sobre cada uma delas.

1- Barreiras de entrada podem estar relacionadas com: economia de escala,
diferenciação de produtos, alternativas para redução de custos, necessidades mínimas
de capital para ingressar no negócio e política governamental.

A economia de escala esta relacionada com a diminuição do custo unitário de
produção, na medida em que o volume aumenta. É uma barreira de entrada na medida
em que força o novo entrante a construir uma grande planta ou ter custo elevados. A
empresa que tenha economia de escala em pontos como distribuição, compras,
pesquisa entre outros pode se beneficiar de três determinantes de valor => margem
operacional de lucro, investimento de capital de giro e investimento de capital fixo.

No aspecto de diferenciação de produto que afeta sobremaneira o
crescimento de vendas, itens como serviço ao consumidor, propaganda e a
diferenciação em si do produto são importantes.

Exigência mínima de capital muitas vezes se constitui numa barreira, pois a
materialidade do investimento aumenta seu risco relativo. Uma política governamental
de não investimento em um determinado setor para não sobre carrega-lo obviamente
também se constitui numa barreira de entrada de um novo concorrente.

2- A ameaça dos produtos substitutos, está presente em pontos como: preços
menores de serviços similares; propensão do consumidor a comprar o substituto;
custos menores de produção do outro produto, tudo isto pode levar a uma troca por
parte do consumidor.

3- O poder de barganha dos compradores esta relacionada a: substituição pelo
produto do concorrente; na concentração; nos volume comprados; na sensibilidade a
preços, e em último caso, em se tratando de um comprador industrial existe a
possibilidade de integrar-se para trás passando a produzir o que é atualmente
comprado.
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4- A rivalidade corrente se "resume" ao jogo de forças entre os atuais participantes
do mercado, suas estrátegias e ações.

5- No poder de barganha de fornecedores figuram pontos como: a relativa falta de
matérias primas substitutas no fornecimento; a importância deste fornecedor na compra
total da empresa industrial ou de varejo e a exemplo dos compradores a possibilidade
sempre presente de integração para frente passando este fornecedor a produzir o item
final, criando-se assim um novo concorrente.

Citamos todos os aspectos levantados por Porter por serem, de forma clara ou
não, ou em maior ou menor grau, determinantes de crescimento e também por
conseguinte do valor da empresa.

Porter[25] relaciona também a cadeia de valor como uma vantagem competitiva -
mencionando três fatores dentro desta vantagem, liderança no custo total,
diferenciação e foco.

A figura a seguir irá deixar claro a relação entre, o objetivo principal do trabalho
que é a avaliação de empresa via fluxo de caixa e a discussão da taxa de crescimento,
e a cadeia de valor e fluxo de caixa.
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INFRAESTRUTURA DA EMPRESA

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

L DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Recebimento Operações Distribuição Marketing & Serviço
Materia Prima Vendas

Processo ForçadeVd. Instalação
Manuseio de Montagem Manuseio de Propaganda Treinamento
Material Teste material Promoção Manutenção

Embalagem Administrativo Devolução

Matéria Prima Processamento Produto Contas a Estoquei partes
Estoque Estoque acabado receber Recebimento
Contas a Pagar Contas a Pagar Estoque por serviço

Transporte Equipamentos Warehouses Tecnologia de Equipe de
de produção Equipamentos distribuição serviços

Vendas

Despesas
Operacionais

LucroOper.
apósIR(+)
depreciação
e õ saida CL

(-) aumento
de capital de
giro

investimento
imobilizado

É importante o estabelecimento da relação entre a cadeia de valor e os
principais "value drivers" da empresa: Taxa de crescimento de vendas, determinando
também por qual período; margem operacional; necessidade de investimento em
capital de giro e fixo; e por fim o custo de capital.

Mais uma vez, pela importância de se focar na criação de valor para o acionista
e por ser necessário ressaltar a relação entre a criação de valor para o acionista e a
avaliação das estratégias adotadas para checar se estas estão ou não criando uma
vantagem competitiva sustentável, vou apresentar a figura a seguir:
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Atratividade da Industria Posição Competitiva
Poder dos fornecedores Dentro da Industria
Poder dos compradores Segmentação da Industria

Ameaça de novos entrantes Caracteristicas do segmento
Ameaça de substitutos Posição no segmento

Rivalidade entre empresas
existentes

II•Identificação das
Vantagens Competitivas Value Drivers
Analise da cadeia de Valor ~ Investimentos Operacionais e

Vantagem de Custo determinantes de valor
Diferenciação e Foco financeiros

~~

Estrategia de Negocio .~
Performance na criação de """II1II

valor

Pela figura acima fica clara a relação entre a atratividade da indústria e os
determinantes de valor para efeito de avaliação dos negócios e da empresa.

A análise da atratividade da industria é o primeiro passo, e fornece uma peça
fundamental na avaliação do potencial de criação de valor que cada indústria possui e
por conseguinte das empresa que neste segmento competem.

Cabe um aparte aqui, o investidor no mercado corre o risco sistemático ou risco
de mercado que não é diversificável, e também o risco não sistemático que este sim
pode ser diversificável, ou seja, compondo o portfolio de tal maneira a diversificar o
risco.

No contexto da empresa os administradores, já que não podem influir sobre o
risco sistemático, voltam sua atenção para dois tipos de riscos por eles administraveis:
a) risco do negócio; b) risco financeiro.
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a) Risco do negócio é aquele inerente a atividade em si, leva-se em conta fatores
como:

Variabilidade da Demanda;
Variabilidade do Preço de Venda;
Possibilidade de repasse do aumento de Custos aos Preços;
Variabilidade do Preço das Matérias Primas;
Nível de Alavancagem Operacional.

A relação entre as cinco forças competitivas de Michael Porter[6] e as variáveis
do risco do negócio podem ser vistas na tabela abaixo:

Fatores de Risco do Negócio
Variabilidade da Demanda

Capacidade de ajuste de Preços

Principalmente impactados por:
• Ameaça de produtos substitutos e

Ameaça de novos entrantes.
• Poder de barganha dos

compradores
• Rivalidade entre os competidores

existentes
• Poder de barganha dos

Variabilidade do Preço de Venda

Compradores
Variabilidade do Preço das Matérias • Poder de barganha dos
Primas Fornecedores

Alavancagem Operacional • Poder de barganha dos
Fornecedores

• Rivalidade entre os competidores
existentes

b) Risco Financeiro: lida com a habilidade da empresa em montar sua estrutura de
capital, dado que uma estrutura muito alavancada, relacionada a uma taxa de juros fixa
pode, e sem duvida irá, desde diminuir o caixa livre para o acionista, até levar a
empresa a falência.

Por outro lado com uma estrutura muito conservadora, não é viabilizado o
beneficio fiscal do endividamento.

36



o próximo passo na avaliação da atratividade da indústria relacionada com a
avaliação da empresa é a verificação do negócio em si. Uma empresa pode estar
numa indústria favorável e crescente mas ter problemas específicos que a impeçam de
se beneficiar disto. Mais uma vez alguns pontos precisam ser claramente checados
nesta análise:

Variedade de Produtos;
Perfil de Comprador;
Canais de Distribuição;
Localização Geográfica do Comprador e da Distribuição.

Os pontos acima não podem ser respondidos de forma meramente quantitativa,
tem sim que responder a questões mais profundas, como:
I) Quais são os pontos fortes e fracos dos competidores nesta indústria/segmento?
11)Como a empresa analisada responde a ataque de competidores, caso haja
retaliações existem defesas?
111)Como e quais possibilidades da empresa cumprir e alcançar suas metas, dada sua
posição de mercado atual, sua estrutura de custos e sua disponibilidade financeira.
IV) Como seria afetada a empresa e a indústria a qual pertence caso alterações
significativas fossem feitas.

Após a análise isolada da indústria e da empresa, busca-se identificar quais são
as vantagens competitivas de ambas, analisando-se ainda se são criadoras de valor de
forma sustentada. O resultado desta análise é importante, uma vez que só se
consegue criar valor, contando-se com vantagens competitivas sustentáveis no tempo.

De forma geral pode-se dizer que uma estratégia desenhada para promover e
explorar uma vantagem competitiva, tem também, em última análise, que apresentar
uma sustentável criação de valor.

Por sua vez o processo de criação de valor depende da transformação, da
dinâmica dos pontos de competição em projeção dos determinantes de valor.

Nas tabelas abaixo pode-se verificar a relação dos "value drivers" e as
estratégias de sustentação para três formas de vantagem competitiva:
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1. Liderança do Custo Total:

Value Drivers Estratégias de Sustentação

Crescimento de Vendas

Margem de
Operacional

• Manutenção de preços competitivos;
• Perseguir aumento de participação no mercado,

para se beneficiar da economia de escala na
produção, distribuição, etc

Lucro • Ter mecanismos que aumentem a taxa de
aprendizado, como padronização, modificações
de desenho, programações de produção, etc

• Buscar reduções de custos em conjunto com os
fornecedores

• Buscar reduções de custos na distribuição
• Eliminar o excedente de pessoal administrativo

que não agrega valor ao produto

giro
Investimento em capital de • Procurar diminuir estoques

Investimento
Imobilizado

Custo de Capital

• Buscar melhor relação entre prazo médio de
pagamento e de recebimento

em • Promover políticas que maximizem o uso das
plantas industriais, buscando aumentar sua
produtividade

• Venda de ativos não operacionais
• Analisar beneficios de ativos em forma de lease,

ao inves de compra-los

• Ter sempre claro o objetivo da estrutura ótima de
capital

• Escolher os instrumentos de captação "mais
baratos" tanto de divida como de capital

• Reduzir o risco do negócio de forma a baixar o
custo de capital

38



• Cobrar um preço superior e buscar crescimento
neste segmento de mercado

• Não buscar só o menor custo, mas aquele que
suporte um produto de qualidade superior

• Eliminar os custos que não atendem aos
anseios dos consumidores

Investimento em capital de • Manter níveis de estoques compatíveis com a
giro diferenciação percebida

2. Diferenciação

Value Drivers

Crescimento de Vendas

Margem de Lucro
Operacional

Investimento
Imobilizado

em

Custo de Capital

Estratégias de Sustentação

• Conseguir bons prazos de pagamento, para
melhorar a margem operacional

• Investir em ativos que realmente proporcionem
a diferenciação

• Vender de ativos não operacionais
• Analisar beneficios de ativos em forma de

lease, ao inves de compra-los
• Ter sempre o objetivo da estrutura ótima de

capital
• Escolher os instrumentos de captação "mais

baratos" tanto de dívida como de capital
• Use os benefícios de possuir uma demanda

quase cativa
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3. Foco

Value Drivers Estratégias de Sustentação

Margem
Operacional

de

• Alavancar vendas em função da reputação da
empresa como líder em qualidade ou
tecnologia

• Longa tradição na indústria ou combinação
ímpar de habilidades trazidas de outros
negócios

• Obter economia de escala em função do foco
específico

Crescimento de Vendas

Lucro

giro
Investimento em capital de • Forte cooperação dos canais - clientes e

fornecedores

Investimento
Imobilizado
Custo de Capital

em • Combinação das políticas dirigidas para a meta
estratégica em particular

• Ambiente ameno para atrair mão-de-obra
altamente qualificada, cientistas ou pessoas
criativas

• O foco pode levar contudo, um aumento do
custo de capital.

Após ter percorrido todas as análises acima citadas, os agentes econômicos que
estiverem avaliando a empresa, sendo externos ou mesmo seus administradores terão
que montar o cenário mais provável e verificar sua consistência. O teste da
consistência das projeções é em muito ajudado pelo estabelecimento de um
"bencnmsrk'.

Outro ponto importante é comparar as projeções da empresa com as da indústria
em que a empresa está inserida, desta comparação, deve-se obter respostas objetivas
para questões como:

As projeções da empresa estão consistentes com a da indústria?
Em caso positivo, é razoável supor que a empresa irá evoluir de acordo com a
média da indústria?
Em caso negativo, onde as projeções diferem da industria e porque diferem?
Seriam estas divergências realistas?
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Após discorrer sobre vários exemplos interessantes de como aplicar a estratégia
de análise da indústria e previsão de crescimento Rappaport[26] em seu livro no
capítulo 5, comenta de maneira genérica quais as etapas necessárias para se
introduzir uma abordagem de criação de valor para o acionista:

Familiarizar os administradores com as ferramentas necessárias para a consecução
e implementação desta forma de administração focada na criação de valor;
Utilizar esta técnica de forma passiva para avaliar um plano qualquer;
Utilizar esta técnica de forma ativa para desenhar o plano atual e moldar a visão
estratégica;
Desenvolver por fim, formas de medição que sejam compatíveis com a estratégia.

Ainda sobre a forma pela qual Rappaport trata da questão da taxa de
crescimento, fica claro que uma administração moderna voltada para a criação de valor
para o acionista, não pode sob a pena de destruir valor simplesmente fixar objetivos
globais de taxa de crescimento.

o crescimento é obtido como resultado de uma visão estratégia clara e um
posicionamento futuro no mercado por parte da empresa, ou seja, a forma como atua
em relação a oportunidade e desafios.

Usar o chamado planejamento estratégico, com taxas de crescimento pré
definidas pode causar, além da perda de boas oportunidade de investimento, também o
que é pior, aceitar projetos que não agregam valor.

o conceito de "taxa de crescimento sustentado" disseminado, segundo
Rappaport[26], pela Boston Consulting Group - BCG, é de que caso tenha havido um
retorno sobre o patrimonio líquido inicial (ROlE) de digamos 20% ($10/$50), os lucros
da empresa $10 poderiam crescer a uma taxa de 20% para $12, ou seja os mesmos
20% sobre o novo patrimonio líquido inicial de $60 milhões.

o tema "crescimento sustentado" muito difundido, não tem ligação confiável com
a criação de valor e também não tem ligação como sendo uma medida correta de uma
taxa de crescimento fundamentada e custeável, ou seja, sem a necessidade de novos
recursos financeiros (debt ou equity).
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o pagamento de dividendo reduz a taxa de crescimento sustentada pois passa a
ser o produto = ROlE * (1 - % Div).

Ao invés de taxa de crescimento sustentada, Rappaport[26] propõem a criação
de valor sustentada que são dadas por três pontos essenciais:

1. Taxa de crescimento de vendas, no período explícito ou projetado;
2. Threshold spread - é o percentual pelo qual a margem operacional projetada

excede a margem operacional "de corte" ou que é aceita para o projeto;
3. Duração do crescimento de valor - é o período em que o spread acima é positivo ou

o período em que os investimentos novos geram retornos superiores ao custo de
capital ponderado.

Como já foi dito, de forma implícita anteriormente no texto, a taxa projetada de
crescimento de venda tem de ser comparada com a affordable taxa de crescimento de
vendas, que é a taxa máxima anual de aumento de vendas que uma
unidade/negócio/empresa pode apresentar sem ter que chamar capital (ações), ou
mexer em sua estrutura de capital, em função de uma projeção de margem operacional,
investimento requerido por aumento de vendas, relação de capital próprio e de
terceiros projetada e o payout.

Na avaliação da empresa deve-se observar a estratégia operacional e
financeira. A operacional já foi discutida com o conceito de foco na criação de valor. Já
a estratégia financeira tem que ser examinada via a - fhreshold margin - margem
operacional mínima aceita pela empresa em qualquer oportunidade de investimento.

Assim as variáveis para financiar o incremento de recursos financeiros
necessários para o crescimento de vendas são: aumentar a margem operacional do
negócio, incrementar a alavancagem financeira, diminuir o pagamento de dividendos
ou chamar novo capital.
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Importantes sinais, sobre qual a repercussão das alternativas acima, podem ser
obtidos do mercado de capitais e além disto, se as projeções do mercado e da empresa
forem iguais então a expressão abaixo é verdadeira:

Valor de Mercado = Valor antes de nova Estratégia/Ação + Valor presente criado pela
nova Estratégia = Valor para o Acionista

Sem entrar no mérito de eficiência de mercado enquanto teoria, e da afirmação
de Haugen[16] de que o mercado é hoje mais do nunca ineficiente, pode-se, de forma
teórica, dizer que: se o valor de mercado for maior que o valor da empresa na pré
estratégia, é porque o mercado acredita e espera que a administração conduza o novo
investimento de forma satisfatória, obtendo uma taxa de retorno superior ao custo de
capital. E de forma inversa, o contrário.
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3- Tema central: A discussão da taxa de crescimento "9".

Rubinfeld[27] afirma que em microeconomia clássica, temos que, uma indústria
que se encontra em equilíbrio concorrêncial de longo prazo, teria seus ativos
remunerados ao custo de oportunidade do capital.

Segundo Damodaram[7], A taxa de crescimento desempenha papel fundamental
dentro da previsão de fluxo de caixa, pois o valor de uma empresa em última análise é
determinado, não pelo fluxo de caixa corrente, mas pelo fluxo de caixa futuro.

Já em macroeconomia, Hall[13] discute que o crescimento auto-sustentado não
é possível de ser atingido (por se refutar o conceito apresentado na pg. 46). As taxas
de crescimento, que proporcionam lucros que por sua vez gerem retornos que
excedam o custo de capital, são conhecidos como super normais. Estes lucros podem
ser circunstanciais e não se sustentam no longo prazo (o que é mais comum), pode-se
discutir acerca de qual é o período de longo prazo mas isto é uma outra discussão, ou
podem ter duração maior, por exemplo de empresas com monopólio (mas que no longo
prazo também é finito). Mais a frente vou voltar ao assunto.

Quando se discute a taxa de crescimento não se quer apenas teorizar sobre
qual a "previsão" de taxa a ser usada, digamos, num fluxo de caixa, mas sim, deve se
ter como objetivo final a avaliação da empresa em seu todo, onde o componente taxa
de crescimento, que é um "key value drivet", é realmente importante.

A taxa de crescimento "g" depende mais das ações presentes e futuras
empreendidas pela empresa e sua administração do que do custo de capital da
empresa, contudo, é importante para medir a criação de valor, ou seja, investir em
projetos que gerem retornos superiores ao custo de capital da empresa.

Dentro da dificuldade geral de se projetar a taxa de crescimento, normalmente é
assumido como "menos difícil" a estimativa da taxa de crescimento no dito período
explícito, mas a estimativa no período seguinte chamado de continuing-value (valor
contínuo) é igualmente, de difícil estimativa e importante.
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Mais uma vez, o período explícito é aquele onde a empresa já atingiu a
maturidade, totalmente ou de um específico projeto, onde já foi vivenciado o ciclo
operacional completo, ou na situação em que não é mais necessário investimento para
crescer.

Em geral o que se observa é que no período explicito a taxa de crescimento é
maior que no período seguinte de valor continuo, pois se fosse sistematicamente maior
que a média de crescimento da economia, acabaria se tornando maior que a própria
economia.

A teoria microeconômica sugere que a competição entre empresas e a atração
de novos concorrentes ao mercado, que proporciona crescimento super normal, irá
eliminar este crescimento e retornos super normais, levando a igualdade no longo
prazo, porém quantos anos é questionável:

ROIC =WACC

Onde o retorno sobre o capital investido é igual ao custo médio ponderado de
capital. A igualdade acima revela um g = O, porém ao contrário do que defendem
alguns, esta situação agrega valor, pois há a geração de um FCl constante.

A resposta mais comum para a pergunta: Deve a empresa aceitar o projeto "A"
que apresenta um VPl (valor presente líquido) positivo? É sim.

Deve-se, contudo, checar qual é a taxa de crescimento utilizada na projeção
deste FCl (fluxo de caixa livre) onde o VPl é positivo. Pois estará o FCl crescendo a
uma taxa "g" digamos exagerada, ou mesmo errada, ou até o que é mais incrível
simplesmente "copiada" de uma média do passado de projetos de risco e condições
similares ao "A".

Em artigo sobre crescimento e inflação, Doley, Blakly e Murray[8] afirmam que o
potencial de crescimento de vendas e de valor de uma empresa é função do
parâmetros mínimos financeiros e operacionais, entres eles a taxa de retorno
requerida, taxa de investimento e a margem operacional mínima ou de corte para
aceitar o projeto.
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Stwart[29] que ocrescimento rápido de lucros não é uma garantia de a empresa
apresentar alto P/L nem alta avaliação final.

3.1- Base teórica da formação da taxa de crescimento "g":

Antes da teoria específica, Prahalad[4] afirma que o crescimento exige um novo
paradigma da estratégia, que contenha:
• O Desafio Competitivo;

• A Descoberta do Fturo;
• Mobilização para o Futuro;

• Chegar primeiro ao Futuro.

São necessárias perguntas do tipo:

• Que tipo de benefícios as empresas devem oferecer?

• Que novas competências essenciais precisam ser desenvolvidas e/ou adquiridas?

Segundo Prahalad[4], liA prevrsao do futuro de cada segmento precisa ser
fundamentada por uma percapção detalhada das tendências nos estilos de vida,
tecnologia, demografia e geopolítica, mas baseia-se igualmente na imaginação e no
prognóstico

Baseado nas fórmulas do item 2 da monografia e da derivação da base teórica
da formação da taxa de crescimento temos a taxa de investimento k = % do fluxo de
caixa anterior, que é multiplicado pela taxa de retorno r obtida no novo investimento:

g = r * k.

De forma a consolidar o entendimento, apresentamos a figura abaixo, onde
Copeland[5] demonstra a formação da ROIC (retum on invested capital):
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o outro componente da taxa de crescimento é a taxa de investimento k assim
expressa:

1= NOPLAT *k

É importante fazer um parêntese aqui para dizer que o consagrado modelo de
Gordon busca o valor do equity, importando-se mais com o valor para o acionista. Em
função disto, na formula de "g" dentro do modelo de Gordon, não temos k (taxa de
investimento) e sim b (taxa de retenção {1 - %div}), gerando a seguinte fórmula:

g = r * b
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Normalmente quando se fala de taxa de crescimento não se tem o refinamento
de se trabalhar com taxa real ou seja, nesta taxa esta embutida a expectativa de
inflação, que pode ser considerada de forma implícita ou ainda fazer parte de uma
projeção específica. Assim é feito aqui no Brasil, bem como em outros paises como
EUA e Inglaterra.

Contudo, aqui no Brasil o problema é mais delicado, pois o componente
inflacionário esteve constantemente presente no processo decisório (esperamos que
possa estar definitivamente afastado agora). Assim a expectativa de crescimento
sempre considerou a projeção futura de inflação.

Para reforçar a conceituação teórica da formulação de "g" ligada a análise e
precificação da empresa, vamos utilizar o exemplo montado por Stwart[28]: Duas
empresas X e Y são confrontadas, ambas apresentam o mesmo NOPLAT e a
expectativa de crescimento de lucro é de 10%:

NOPLAT
Growth rate

X
$1.000
10%

y

$1.000
10%

As empresas são iguais em tudo, exceto no fato de que X tem que investir mais
do que Y para sustentar este crescimento, ou seja sua taxa de investimento "k" é maior:

X Y
k = IINOPLAT 100% 80%

Pode-se calucular agora a taxa de retorno de ambas:
X Y

NOPLAT $1.000 $1.000
Growth rate
k = IINOPLAT

10%
100%
10%

10%
80%
12.5%r=

No mercado acionário, a ação da empresa Y vale mais do que a da empresa X
por dois motivos: Y obtem uma taxa de retorno maior que a da empresa X e apresenta
um FCl maior.

48



NOPLAT

Aumento no capital investido
Fel

X
$1.000
$1.000
$ o

y

$1.000
$ 800

$ 200

Stwart[16] aponta três pontos que justificam precificar Y acima de X:

1. Y cresce a mesma taxa de X , porém investindo menos;

2. Y obtem uma taxa de retorno maior em seu capital investido;

3. Y gera um Fel superior a X , enquanto cresce na média igualmente a X,
remunerando melhor seus investidores pelo risco que assumem.

Incorporando-se uma terceira empresa à avaliação Z (que gera um NOPLAT de
$1.000, a exemplo das outras e investe na faixa de $2.000) temos novamente a
questão de por qual empresa se pagar mais, por Y ou por Z ?

NOPLAT
Aumento no capital investido

Fel

X
$1.000
$1.000
$ o

Y
$1.000
$ 800
$ 200

Z
$1.000
$2.000
- $1.000

É importante notar que a questão aqui não é quem possue a maior capacidade
pagamento, é sim qual a companhia de maior valor. Agora algumas premissas são
necessárias:

Z apresenta retorno de 12.5% como Y enquanto X fica com os 10% que vimos;
Todas possuem um custo de capital de 10%.

É nítido que X tem um valor menor, por só conseguir remunerar os novos
investimentos a sua taxa de custo de capital, ou seja, não há criação nem destruição
de valor.
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Entre Y e Z; quem deverá comandar um prêmio maior, em bolsa? A resposta de
Stwart[28] é l pois cresce a uma taxa maior, e pode remunerar a mesma taxa de Y o
dobro de seu investimento.

Growth rate = r
l 25% =

* IINOPLAT

Y 10% =
12.5%*
12.5%*

200%
80%

Nem sempre um fluxo de caixa positivo é melhor que um negativo, se
considerado no curto prazo, o que é mais importante é obter retorno no investimento
superior ao custo de capital no longo prazo.

3.2- Quando aplicar o "g" e qual sua função?

Intuitivamente, todas as vezes em que uma administração tenta projetar onde
quer estar e como quer se posicionar frente ao mercado, esta aplicando de forma
explícita ou não a taxa de crescimento "g". A relação entre a visão estratégica da
empresa e finanças tem se estreitado cada vez mais.

Na medida em que o fluxo de caixa é resultado das ações específicas tomadas
pela empresa, é neste ponto, na previsão do fluxo de caixa que a taxa de crescimento
é utilizada, a luz das alternativas e do posicionamento da empresa no mercado.

o balizamento do incremento dos componentes do fluxo de caixa e de seu
resultado é, basicamente, a principal função da taxa de crescimento g.

Ao final de um processo quando se faz a avaliação do resultado obtido, caso a
empresa não tenha atingido o "g" estimado, pode ter ocorrido falha na estimativa do "g"
ou falha na ação para obter o retorno compatível com o crescimento projetado.
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3.3- Como estimar o "9":

Como ponto de partida para a estimativa de "g" a utilização da taxa média
passada é uma boa alternativa mas, a repetição de taxas passadas na estimativa futura
é, sem dúvida, um erro.

Uma alternativa seria a utilização de modelos de senes temporais, porém
Damodaram[7] pondera que a eficácia deste modelo se reduz a medida que aumenta o
período da projeção.

Na discussão entre utilização da taxa histórica e a previsão de "g" por analistas
de mercado, uma pesquisa[29] conduzida por Vander Weide e Carleton, afirma que os
analistas obtem resultados superiores. Para períodos explícitos a projeção de "g"
utilizando-se dos fundamentais é muito razoável e justificável.

No longo prazo, como já foi comentado, não se pode esperar crescimento acima
da taxa de crescimento da economia. Copeland[S] sugere que para estimativa da taxa
de crescimento após o período explícito seja usado a mesma taxa de crescimento de
consumo de produtos específicos/semelhantes dentro da indústria a qual pertence a
empresa, somada a esta, taxa a inflação esperada.

A consagrada análise de sensibilidade, também é sugerida por Copeland[S],
para se mapear qual é a variação das estimativas feitas a taxa de crescimento.

Uma pesquisa[14] elaborada por Hanks e seus colegas, constituída por 128
empresas de alta tecnologia, verificou para este tipo de empresa uma sequência de
quatro estágios de crescimento:

1. Inicio de operações comerciais;
2. Expansão da capacidade atual;
3. Maturação dos atuais produtos;
4. Diversificação.

. Uma empresa, mesmo que não seja essencialmente de alta tecnologia, ou
mesmo uma linha de produto pode seguir os passos acima apresentados.
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Quanto ao tamanho da empresa, uma outra pesquisa[21] McLaughlin e seus
colegas sugerem que empresas mais novas crescem mais quando mudam o foco do
produto, enquanto empresas mais tradicionais crescem mais quando mudam o foco do
mercado.

Ainda, a fonte para crescimento pode estar depositada numa sólida estrutura de
P&D pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços.

As vezes o insucesso em não atingir uma expectativa de crescimento, está mais
na ação da empresa do que em um hipoteticamente elevado custo de capital. Contudo,
o erro pode ter sido cometido na estimativa de tal crescimento. Isto acontece segundo
Brealey e Myers[1], porque o a projeção financeira e o planejamento financeiro não
tentam minimizar os riscos, avaliam sim quais são os risco realmente desnecessarios a
correr.

Na tentativa de minizar este erro, é necessario que a empresa tenha claro em
que fase de crescimento está, dentre as três possíveis, apontadas por Brealey e
Myers[1]:

Agressiva ou supemormal: fase de altos investimento muita pesquisa e
desenvolvimento e lançamento de vários novos produtos;
Normal: onde a empresa obtém a taxa de crescimento equivalente à da indústria;
Sub normal: nesta fase a empresa ou divisão claramente está diminuindo o
crescimento é inferior a média o que gera a diminuição de investimentos e
liquidação da empresa/divisão.

Analisando cada novo projeto que a empresa tem disponível para aplicar, é a
forma para crescer e ampliar seu retorno global.
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o quadro abaixo, que pondera o peso dos diferentes fatores para projeção, que
segundo Damodaram[7], devem ser integrados para a previsao de "g":

Taxa de Fatores a Considerarl Peso Relativo
Crescimento Perguntas a fazer Maior x Menor
Histórica 1. Qual período de história está Mais Menos

diponível

2. Quão variaveis são os lucros Menos Mais
passados

3. Quão sazonal é a empresa Menos Mais
4. Houve mudança significativa no Não Sim

negócio ou no nível de alavancagem

5. O tamanho da empresa mudou muito Não Sim
Analistas 1. Quanta informação específica da Pouca Muita

empresa saiu desde a divulgação do
último balanço

2. Quantos analistas acompanham a Vários Poucos
empresa

3. Qual a convergência entre os Muito Pouco
analistas

4. Qual o nível dos analistas Bom Ruim
Fundamentos 1. Quais as mudanças nos fundamentos Muitas Poucas

da empresa
2. Qual a confiabilidade dos inputs Boa Ruim

utilizados no modelo
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3.4- Opções Reais, o que são e como se relacionam com "9"

Brealey e Myers[1] destacam que incorporando-se a incerteza presente no
mundo real, pode-se comparar as opções reais às opções financeiras em função das
características similares que ambas possuem.

3.4.1- O que é Opção Real:

Quero neste item abrir espaço para discussão de um tema relacionado a
oportunidades de crescimento em empresas, mas não na forma tradicional de previsão
e sim na derivação de um modelo aplicado em finanças da teoria de opções, a Opção
Real.

A opção real é a forma de se agir ao mesmo tempo contra a incerteza e a favor
da oportunidade, que estão sempre presentes numa estimativa de fluxo de caixa.

A opção real pode ser vista como uma forma de lidar melhor com o risco
sistemático, sem contudo elimina-lo.

O termo Opção Real é atribuído a Myers em seu artigo[23] escrito em 1977
Neste artigo Myers chama a atenção para que a analise de investimento na empresa
(lembrar que a empresa pode ser encarada como um portfolio formado por várias
alternativas de investimentos) considere também a hipótese de flexibilização do projeto
de investimento que esta analisando.

Segundo Brealey e Myers[1] existem três formas de abordar as Opções Reais de
acordo com seu uso:

1. A opção de aguardar (e aprender) antes de investir. Resume-se a possuir uma
opção call sobre o projeto de investimento. A opção é exercida quando a empresa
inicia com o projeto. Mas, frequentemente, é preferível postergar um projeto com um
VPL positivo como forma de manter "viva a opção de compra. O diferimento é mais
atraente quando a incerteza é grande e os fluxos de caixa imediatos do projeto -
que ficam perdidos ou adiados devido a espera do retorno - são diminutos.
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2. A opção de fazer investimentos subseqüentes. As empresas referem-se,
frequentemente, ao valor ..estratéqico", quando aceitam projetos com VPL negativo.
Uma análise mais atenta e refinada aos resultados dos projetos pode revelar uma
opção de compra sobre projetos subseqüentes para além dos fluxos de caixa do
projeto imediato. Os investimentos de hoje pode gerar as oportunidades de amanhã.

3. A opção de abandono. A opção de abandonar um projeto proporciona um seguro
parcial contra o fracasso. Esta é uma opção put, o preço de exercício da opção de
venda é o valor dos ativos do projeto se vendidos ou direcionados para um uso
melhor.

Pode haver concordância de que haveria facilidade de previsão de todas as
variáveis no período explícito da projeção caso não fosse a variável incerteza, bastaria
então calcular o VPL deste fluxo e caso positivo, aceitar o projeto, se fossem vários
projetos teria-se então que aceitar aquele que apresentasse o maior valor presente
líquido, mas este não é o mundo real.

As semelhanças entre opções reais e opções financeiras são claras, senão
vejamos, o detentor de uma oportunidade de investimento, que possui o direito, mas
não a obrigação, de exerce-Ia. Pode-se entender este exercício como o direito de
adquirir um fluxo de caixa projetado, pagando-se por ele o investimento inicial do
projeto. Outra semelhança é a possibilidade de exercício a qualquer data (opção
americana).

Pode-se também apontar algumas diferenças entre elas:
- As opções financeiras são de propriedade única e exclusiva do detentor, enquanto

as opções reais de investimento são passíveis de exploração por qualquer
concorrente ou investidor;

- Ao contrário das opções financeiras as opções reais não são transacionadas em
mercado o que deve sucitar o seu exercício o mais rápido possível e a qualquer
data para evitar a entrada de novos concorrentes;
Normalmente as opções reais são interdependentes, pode haver em um projeto
vária opções independentes as opções compostas.

- As opções financeiras são criadas artificialmente enquanto as opções reais são as
oportunidades existentes no "mundo real".
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Pode-se ainda estabelecer para cada conceito da opção financeira sua
hipotética contrapartida na opção real:

CONCEITO CONTRAPARTIDA

Opção de compra Financeira Opção Real

Valor corrente do ativo objeto Valor presente bruto do fluxo do caixa
esperado

Preço de exercício Custo de investimento

Período de tempo até o
vencimento

Período de tempo associado à vida útil do
projeto

Incerteza sobre o valor do ativo
objeto

Incerteza sobre o valor do projeto

Taxa de juros livre de risco Taxa de juros livre de risco

Visando exemplificar mais o que se quer dizer. Imagine um novo projeto (uma
expansão de produto já existente também é um projeto) que possua um ótimo potencial
mas também um risco associado elevado, este projeto apresenta a possibilidade de ser
feito agora com menos concorrência ou postergado para um período de macro
ambiente mais favorável.

Fatores positivos e negativos se associam a ele. Sendo vencedor o projeto já irá
gerar fluxo positivo de caixa para a empresa e criar valor para seu acionista, mas se for
perdedor não teria sido melhor esperar um momento melhor de investimento?

Segundo Brealey e Myers[1] a oportunidade de se investir em um projeto que
apresente um VPL positivo é equivalente a uma opção de compra no dinheiro (in the
money). Lidar com o período explícito do projeto com menor incerteza seria exercer
esta opção de compra (call) no melhor momento.
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Implícitamente, quando se traz a valor presente um projeto, esta se admitindo
que a empresa possua passivamente os ativos reais. Desta forma são ignoradas as
opções proporcionadas pelos ativos reais. Myers[1] afirma que "trazendo a valor
presente um fluxo futuro, se desconsidera a flexibilidade da administração da
empresa em readequar este projeto ou sua execução", em última analise não se
incorpora no fluxo o valor da gestão empresarial.

o VPL tradicional como já foi dito, não capta as oportunidades proporcionadas
pelas opções reais. Com o intuito de se incorporar o valor da flexibilidade operacional
na gestão dos projetos, a teoria de precificação de opções passa a incorporar esta
possibilidade via o VPL expandido.

VPL Expandido = VPL Tradicional + Prêmio das opções operacionais

Pode-se logicamente ter um projeto onde inexista flexibilidade operacional,
assim o VPL tradicional é igual ao expandido.

Diferentemente das opções financeiras, onde o detentor não pode por sua ação
própria incrementar seu retorno, pode apenas investir ou não, as opções reais dão
chances aos bons gestores de modificar, melhorar e até estancar perdas de projetos. O
extremo de se mudar a taxa requerida de retorno durante a vida do projeto, em função
de alteração nas fontes de financiamento, também é considerada. Esta possibilidade,
enquanto qualidade do corpo diretivo, precisa ser incorporada a precificação da
empresa.

Em dissertação da EAESP-FGV elaborada por Carceres[2], a autoura apresenta
uma outra classificação para projeto de investimento:

Trigeorgis identifica três "óticas" segundo as quais pode-se considerar um projeto:

a) se ele gera ou não a relação de seus competidores interação competitiva opções
exclusivas ou partilhadas;
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b) se ele tem inter-relacionamentos internos ou externos interação inter e
intraprojeto opções simples ou compostas;

c) se ele deve ser implementado imediatamente ou não timing de decisão de
investimentos opções adiáveis ou não-adiáveis.

Dentro de opções reais estuda-se CCA - Contingent C/aims Ana/ysis - que
segundo Brealey e Myers[1], é uma técnica baseada em opções - análise de direitos
contingentes - que reconhece a flexibilidade empresarial de adaptar suas ações futuras
que são contingentes de eventos futuros.

Nesta mesma monografia[2] prova-se que a técnica de CCA é operacionalmente
idêntica à abordagem da árvore de decisão, com a diferença de que à probabilidade de
ocorrência é incorporada a taxa livre de risco como taxa de retorno requerida, ou seja a
taxa de desconto do fluxo.

3.4.1.1-Exemplos relacionados por Brealey Myers[1]:

A Possibilidade da Abandono[1 J

Considere uma oportunidade de aquisição de uma nova aeronave em uma
companhia área.

A alta administração da empresa projeta no cenário otimista (H1 = 60%) que ao
final do primeiro ano de utilização esta aquisição enquanto negocio valerá $ 736.000,
no cenário pessimista (H2 = 40%) valerá $ -182.000. assim o valor esperado do projeto
é de ($ 736 * 0.60) + ($ -182 * 0.40) = $ 369.000. O custo de capital da empresa é de
10%, desta forma o valor presente deste projeto é de $ 335.000.

Este valor esperado não considera o possibilidade de abandono, ou seja, a
venda do avião ao final do primeiro ano (valor de mercado $ 300.000), caso o negócio
se mostre realmente deficitário.
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A opção real de sair do negocio não esta contemplada. Qual é o seu valor?

Para precificar esta opção de abandono, é preciso "enxerga-Ia" como uma opção
de venda (put) de um ano com preço de exercício de $ 300.000. Temos então estes
componentes: em $ mil

VPL do projeto sem a opção de abandono = $ 355
Preço de exercício = $ 300
Maturidade = 1 ano
Taxa de juro livre de risco
Valor futuro do negócio na H1
Valor futuro do negócio na H2

= 5 % a.a.
= $ 736
= $ -182

Como há apenas dois resultados finais possíveis, pode-se aplicar o método
binomial[3], para efeito de simulação assume-se também que a empresa é indiferente
ao risco, aceitando uma rentabilidade esperada de 5%.

A evolução dos resultados pode aumentar 120% de $ 335 para $ 736, ou cair
154% de $ 335 para $ -182, assim teríamos:

5% = (H1 * 120) + {(1 - H1) * -154} => H1 = 0.58

É importante notar que este 58% não é casualmente próximo de 60% (
probabilidade efetiva de H1), é sim a probabilidade caso o investidores empresa
fossem indiferentes ao risco, mas sabemos que não são.

No caso de ocorrer H1 a opção de abandono não terá qualquer valor, mas caso
venha a se configurar a H2 a empresa venderá o avião evitando assim a perda de:
$ 300 - ($ -182) = $ 482. Assim sendo o valor futuro da opção de abandono pode ser
expressa por:

(H1 * O)+ {(1 - H1) * 482} = $ 202
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o valor presenta da opção de abandono é de $ 202/1.05 = $ 192.000, desta
forma de posse deste valor o projeto/negócio para a empresa pode ser expresso por:

Valor com Opção = Valor sem a Opção + Valor da Opção de Abandono
Real de Abandono de Abandono

$ 527.000 = $ 335.000 + $ 192.000

Duas considerações: 1) Quando se fala que o abandono evita-se o prejuízo de $
-182, para efeito de simplificação não se calcula a perda ''pro-rata temporis", que a esta
altura seria marginal. 2) O segundo ano da H2 é igualmente ruim ou até pior que o ano
1, mesmo assim no exemplo não se considera o fluxo seguinte nem a perda de valor de
venda ao final do próximo período.

A importância e o valor da Flexibilidade[1 J

Num caso hipotético sem números, pode-se perceber a influência e importância
da flexibilidade num exemplo simples, só para ilustrar o ponto.

Uma indústria no segmento de material de transporte considera o lançamento de
um novo motor. Para tanto pode utilizar-se de maquinaria totalmente nova (Ha), ou
pode gastando mais com pesquisa e pessoal qualificado fazer este motor com
máquinas já utilizadas em outras linhas (Hb).

O fluxo de caixa de (Ha) é muito melhor pois trabalha-se com baixo custo de
produção ao contrário de (Hb), onde como foi dito devido ao atraso tecnológico o custo
é substancialmente maior. Não é objetivo aqui entrar no detalhes dos números, apenas
estimar ordem de grandeza.

Não obstante apresentar custos maiores a tecnologia contida no processo b é
mais flexível, visto que num caso de insucesso suas máquinas são facilmente vendidas
ao mercado ou reintegra-as a outra linha de montagem, diferentemente do projeto ª
que por ser novo e não ter apresentado resultados satisfatórios, certamente não vai
encontrar mercado, após o fracasso.
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3.4.3-Qual a relação das O.R. com a taxa de crescimento "g":

Segundo Chung[3] e seus colegas, pode-se definir o valor de mercado de uma
empresa, estruturando-o por dois componentes =

= Valor dos ativos correntes + Valor presente das oportunidades de
crescimento.

As oportunidades de crescimento que a empresa possui são em essência
Opções Reais de negócios uma vez que incorporam a visão estratégica da empresa e
a atenção as mudanças que podem ser feitas ou seja, a flexibilidade da operação e
novas situações gerenciais que as empresa enfrentam.

Myers[1] pondera que o valor de uma empresa depende das oportunidades que
esta companhia possui para investir. Contudo como estas oportunidades só se
apresentam, como é de se supor, ao longo do tempo, seu valor descontado ao valor
presente pelo custo de capital é parte integrante em sua avaliação.

De outra forma, o que se está afirmando é que parte do valor da empresa é
expresso pelo valor presente das Opções Reais, que por sua vez são compostas
pelas oportunidades de crescimento, cuja a empresa irá se defrontar.

No processo de tomada de decisão as opções reais representam a expressão da
flexibilidade operacional. Pode ou não estar relacionado a um projeto, pode ainda ter a
decisão tomada no início de um fluxo de recebimento ou no seu decorrer.

3.4.4- Seria possível prescindir da previsão de "g"e do fluxo de caixa ao
incorporar-se a O.R. na análise?

Não, é a resposta, em minha avaliação, visto que a opção real tem que ser
tratada como uma oportunidade dentro do processo formal de avaliação, ou seja, uma
derivação no corpo do projeto maior.
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Suponha que ao terceiro ano da previsão, de um período explícito de 10 anos,
haja uma reversão importante na perspectiva de crescimento de demanda do mercado
de atuação da empresa. Neste caso a opção real se encaixa via os exemplos já citados
anteriormente.

Damodaram[7] afirma que há limitações em usar o modelo de precificação de
opções para avaliar opções de longo prazo e para ativos não negociados.
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3.5- A importância relativa da taxa de crescimento para determinação do
lucro operacional, e em última análise para o valor da Companhia, segundo
pesquisa realizada, contendo 32 empresas de capital aberto, que
representam 87% da capitalização do Bovespa.

Parte I
O experimento estatistíco a seguir formulado, tem por objetivo, discutir a

correlação/explicação existente entre o incremento do valor de mercado e os
incrementos do lucro operacional próprio e da taxa de crescimento "g".

onde:

I VMi
l

1"; = Ui
V. i-I

expressa a relação da empresa 1 entre o valor de mercado no momento e no
momento i-1.

expressa a relação da empresa 1 entre o lucro operacional próprio no momento i e no
momento i-1.

XI I
2i =gi

expressa a taxa de crescimento, observada no momento i

O que se espera:

Coeficiente de interceptação ==> B o = O

Coeficiente da variável explicativa X1 ==> BJ ;f::. O
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Coeficiente da variável explicativa X2 ==> B
2

:t:- O

Alta correlação ==> - r 2 t

Esperança matemática do erro padrão tendendo a zero ==> E [E] = O

Parte 11

Formulação e testes estatistícos, são apresentados nesta etapa.

Espera-se:

B > O
2
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Resultados:

Parte I:

A pesquisa, desde seu banco de dados até os resultados oriundos da regressão
múltipla realizada em planilha eletrônica (excel), é apresentada em sua totalidade no
anexo I do trabalho.

o intuito de se colocar o quadro resumo abaixo, é de se ter os principais
indicadores de resultado da pesquisa tabulados de tal forma a permitir comentários
sobre os mesmos.

BETA o BETAX1 BETAX2 R-Quadrado F ERRO
ACESITA 1,288 0,484 1,657 0,228 0,737 1,929
ARACRUZ 1,134 0,038 1,286 0,235 0,766 0,617
BRAHMA 1,680 0,148 3,104 0,196 0,611 1,341
BRADESCO 0,715 0,639 0,480 0,327 1,216 0,694
BRASIL 0,890 0,045 -0,424 0,723 6,510 0,640
BRASMOTOR 1,586 -0,129 -0,005 0,069 0,186 0,988
CASA ANGLO 1,099 0,359 -0,960 0,480 2,312 1,351
CEMIG 2,743 0,079 0,015 0,041 0,106 3,025
CEVAL 2,116 0,320 -3,859 0,640 4,445 1,260
CIAHERING 1,428 0,377 -0,843 0,182 0,558 1,049
COFAP 1,473 -0,087 3,822 0,074 0,201 1,168
COPENE 1,468 0,235 0,705 0,407 1,715 0,872
DURATEX 1,471 0,019 8,267 0,318 1,166 0,814
ELETROBRAS -15,042 -29,026 -44.629,583 0,563 3,215 188,919
INEPAR 2,575 -0,179 1,086 0,093 0,256 2,143
ITAU 1,711 -0,160 0,056 0,011 0,028 1,305
KLABIN 1,143 -0,028 -0,316 0,276 0,953 0,601
MANAH 1,942 0,273 2,436 0,074 0,199 2,236
PARANAPANEMA 1,449 0,025 -19,137 0,026 0,067 1,329
PETROBRAS 2,868 -0,602 0,099 0,236 0,772 1,901
SADIACONC. 1,541 -0,004 3,214 0,044 0,115 1,465
SHARP 2,036 0,096 -0,535 0,025 0,065 2,098
SOUZA CRUZ 0,717 0,654 -2,719 0,454 2,075 0,669
SUZANO 0,906 0,330 -4,287 0,546 3,008 0,671
TELEBRAS 4,135 -1,289 -26,817 0,596 3,693 2,759
TELESP 12,988 -3,889 4,292 0,526 2,769 4,454
USIMINAS 1,257 0,046 3,016 0,735 6,928 0,346
VALE DO RIO D. -0,909 2,008 4,892 0,882 18,611 0,669
VARGA FREIOS 1,674 0,049 -0,716 0,081 0,219 1,164
VOTORANTIN 1,860 -0,065 0,508 0,183 0,560 1,288
WEG 1,309 0,047 0,874 0,062 0,166 1,279
WHITE MARTINS 1,263 0,087 0,554 0,349 1,339 0,475
Média 1,457 -0,817 -1.120,060 0,300 2,089 7,984
Desv.Pad 3,560 5,152 7.687,852 0,236 3,368 31,942
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É fundamental observar no modelo de avaliação, formalmente apresentado no
item 2, a fórmula padrão é:

Considerando-se g = r * k = 0, então o lucro de um período seria igual ao do
período anterior. No mundo real isto não é verdade, mesmo que o "g" seja zero, lucros
de períodos diferentes são diferentes de acordo com a pesquisa das 32 empresas
apresentada na página anterior.

As razões que contribuem para isto, vão desde um processo de melhoria e
produtividade, adoção de programas de qualidade total e zero defeito; desinvestimento;
mudança de foco de mercado ou de produto e inúmeros outros, que não cabem serem
discutidos aqui.

Várias observações, que contribuíriam para o refinamento estatistíco, de cárater
geral são necessárias:

1. O espaço temporal de 8 anos da amostra, se mostrou pequeno;

2. De forma geral houve poucas explicações "convincentes" tivemos apenas a
Usiminas, Vale do Rio Doce e o Banco do Brasil;

3. Multicolinearidade: Não foi executada a correlação entre x1 (lucro operacional
líquido) e x2 ( taxa de crescimento "g"). Caso tivessem sido realizadas tais
correlações e estas fossem altas, então os coeficientes p1 e J32 estariam viesados e
distorcidos, fato que poderia explicar os resultados não explicativos e esperados de
J31 e sz.

4. Uma outra correlação que não foi observada, foi a dos resíduos (coeficientes de
auto correlação, estatistíca O de Durbin-Watson e o plot de resíduos), para sugerir
talvez a ausência de variáveis eplicativas.

5. Como refino ainda maior, não foi exminada a heterocedasticidade, que é a variância
constante dos resíduos. Plot dos resíduos pO, J31 e p2
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6. Realizando-se o teste t de student, obtem-se:
~O= O ==> aceita-se
~1 >0 ==> rejeita-se
~2 >0 ==> rejeita-se

De forma geral, considerando-se todos os resultados observados estes são
fracos em função dos out-liers Telebrás, Eletrobrás e Paranapanema.

Parte 11

A explicação da distorção dos out-liers reside em que, o lucro e a taxa de
crescimento observados pela amostra, são inconsistentes com a perspectivas futuras
das empresas. No caso de Telebrás e Eletrobrás temos variáveis passadas que
refletem uma administração pública pouco focada no lucro e na eficiência, o valor de
mercado refetia uma expectativa que esteve sempre presente de que a privatização,
aumentaria a rentabilidade e o crescimento via novos projetos. A Paranapanema
apresentava no início da amostra, 1987, resultados fantásticos com seu principal
produto o estanho, e que de 1989 para hoje vem passando por um ciclo depressivo.

Saindo do fundamental, voltou-se novamente a estatistíca e os casos de
Eletrobrás, Telebrás e Paranapanema, claramente out-liers, foram desconsiderandos
na tabela a seguir, verificando-se então resultados mais consistentes, pois os betas
são positivo, ou seja, retirando- se os excepcionais da amostra, pode-se comprovar
que existe uma correlação positiva com a variável independente, ou seja uma variação
positiva no lucro e na taxa de crescimento resulta em variação também positiva no
valor de mercado da empresa:
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BETA ° BETAX1 BETAX2 R-Quadrado F ERRO
ACESITA 1,288 0,484 1,657 0,228 0,737 1,929
ARACRUZ 1,134 0,038 1,286 0,235 0,766 0,617
BRAHMA 1,680 0,148 3,104 0,196 0,611 1,341
BRADESCO 0,715 0,639 0,480 0,327 1,216 0,694
BRASIL 0,890 0,045 -0,424 0,723 6,510 0,640
BRAS MOTOR 1,586 -0,129 -0,005 0,069 0,186 0,988
CASA ANGLO 1,099 0,359 -0,960 0,480 2,312 1,351
CEMIG 2,743 0,079 0,015 0,041 0,106 3,025
CEVAL 2,116 0,320 -3,859 0,640 4,445 1,260
CIAHERING 1,428 0,377 -0,843 0,182 0,558 1,049
COFAP 1,473 -0,087 3,822 0,074 0,201 1,168
COPENE 1,468 0,235 0,705 0,407 1,715 0,872
DURATEX 1,471 0,019 8,267 0,318 1,166 0,814
INEPAR 2,575 -0,179 1,086 0,093 0,256 2,143
ITAU 1,711 -0,160 0,056 0,011 0,028 1,305
KLABIN 1,143 -0,028 -0,316 0,276 0,953 0,601
MANAH 1,942 0,273 2,436 0,074 0,199 2,236
PETROBRAS 2,868 -0,602 0,099 0,236 0,772 1,901
SADIACONC. 1,541 -0,004 3,214 0,044 0,115 1,465
SHARP 2,036 0,096 -0,535 0,025 0,065 2,098
SOUZA CRUZ 0,717 0,654 -2,719 0,454 2,075 0,669
SUZANO 0,906 0,330 -4,287 0,546 3,008 0,671
TELESP 12,988 -3,890 4,292 0,526 2,769 4,454
USIMINAS 1,257 0,046 3,016 0,735 6,928 0,346
VALE DO RIO D. -0,909 2,008 4,892 0,882 18,611 0,669
VARGA FREIOS 1,674 0,049 -0,716 0,081 0,219 1,164
VOTORANTIN 1,860 -0,065 0,508 0,183 0,560 1,288
WEG 1,309 0,047 0,874 0,062 0,166 1,279
WHITE MARTINS 1,263 0,087 0,554 0,349 1,339 0,475
Média 1,861 0,041 0,939 0,291 2,069 1,311
Desv.Pad 2,143 0,841 2,482 0,231 3,492 0,829

Neste ponto, poderia ter sido feito o teste estatistíco para comprovar que o beta
é diferente de zero, utilizando-se (n-1) para grau de liberdade 95% como intervalo de
confiança.
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Outras pesquisas:

Realizada por Stwart[29], sobre o dividendo e sua utilização para efeito de qual
"g" o mercado de capitais atribue as empresas, o autor afirma que o pagamento de
dividendo é a admissibilidade de culpa por parte da administração na tentativa de
encontrar oportunidades de investimento atrativas para este recurso. Em pagando
dividendos a administração, diporá de menor recurso para o crescimento.

Uma pesquisa da taxa média de crescimento anual entre 1988 e 1993, feita por
divide as empresas em três grupos, segundo o crescimento:

A. Acima de 15%;
B. Entre 5 e 15%;
C. Abaixo de 5%.

3.5.2- Correlações entre o incremento do valor de mercado acionário e as
chamadas"Growth Stocks".

Uma pesquisa[17] realizada na Polônia, mostra que não houve grande
correlação entre o preço de mercado e a performance financeira das empresas durante
os primeiros anos após a privatização das empresas. Mas a mesma pesquisa aponta
que de todos os métodos de avaliação usados no processo de privatização, os que
mais se aproximaram do preço efetivo de venda, foi o fluxo de caixa descontado.

CoUle e sues colegas[6] afirmam que não existe uma definição universalmente
aceita de "Growth Compeny", mesmo assim esta expressão é muito difundida e além
de ser difundida, considera-se importante que a composição de um portfolio seja feitas
pelas ditas "growth stocks" e por "value stocks" que são as ações de companhias
estáveis, de crescimento e lucratividade estáveis.
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A despeito da discussão em torno de "growth stocks", pesquisas[34] sugerem
que no longo prazo a melhor aposta é em "value stocks". Contudo revistas da
relevância da Business Week de 22/05195, traz uma reportagem especial citando quais
são as ações de "crescimento do momento" no que concorda Haugen[16] que sugere,
que um portfolio composto por "ações maduras/estáveis" é mais lucrativo no longo
prazo.

4 - Hipótese: um caso do mercado brasileiro, Usiminas.

Após a privatização ocorrida em 1991, a Usiminas cresceu bastante e se firma,
como uma empresa rentável e competitiva. O objetivo aqui é comparar os dados
projetados com aqueles efetivamente realizados.

Nota sobre a empresa:A Usiminas, é hoje a maior produtora de aços plano,
desde a compra de 49% da Cosipa, detendo cerca de 14% da produção nacional de
gusa (com mais de 50% de market share nos principais mercados consumidores
nacionais).

Comparativamente as demais empresas do seu segmento, a Usiminas possue
um confortável nível de endividamento, bons índices de liquidez e excelente retorno.

A análise das projeções de resultados da Usiminas feitas por ocasião do
processo de privatização, realizado em 1991, comparados aos resultados efetivos de
1992, 1993 e 1994, mostram uma importante divergência, como se observa na tabela
abaixo:

Projeção Realista Realizado/Ocorrido
IUS$ milhões 1992 1993 19941 1992 1993 19941
Ativo Circulante 381,3 379,1 470,0 750,4 993,4 1.013,7
Clientes 141,6 144,7 153,3 159,9 242,8 264,4
Estoque 227,6 222,1 189,1 283,7 275,2 273,0
Imobilizado 3.493,2 3.395,5 3.254,1 1.977,0 2.018,4 1.989,0
Ativos Totais 3.481,8 3.357,5 3.279,7 3.048,7 3.858,6 3.949,1

70



IUS$ milhões 1992 1993 19941 1992 1993 19941

Vendas Brutas 1.723,3 1.760,1 1.864,7 2.099,3 2.114,1 2.280,4
Vendas Líquidas 1.331,2 1.356,9 1.437,6 1.696,1 1.727,9 1.832,2
Lucro Bruto 409,5 438,8 512,6 530,1 564,2 585,7
Lucro Operacional 292,1 318,7 386,1 320,4 378,4 439,1
Lucro Líquido 125,4 137,0 178,0 166,5 346,8 344,6

Projeção Conservadora Realizado/Ocorrido
IUS$ milhões 1992 1993 19941 1992 1993 19941

Ativo Circulante 406,6 398,7 434,6 750,4 993,4 1.013,7
Clientes 144,0 144,0 144,8 159,9 242,8 264,4
Estoque 247,3 239,5 196,7 283,7 275,2 273,0
Imobilizado 3493,2 3395,5 3254,1 1.977,0 2.018,4 1.989,0
Ativos Totais 3536,2 3454,0 3344,9 3.048,7 3.858,6 3.949,1

IUS$ milhões 1992 1993 19941 1992 1993 19941

Vendas Brutas 1642,1 1642,1 1652,2 2.099,3 2.114,1 2.280,4
Vendas Líquidas 1267,9 1267,9 1274,4 1.696,1 1.727,9 1.832,2
Lucro Bruto 324,8 339,9 383,8 530,1 564,2 585,7
Lucro Operacional 197,1 211,5 254,7 320,4 378,4 439,1
Lucro Líquido 74,4 81,8 108,2 166,5 346,8 344,6

Projeção x Realizado Projeção Realizado/Ocorri
Realista Ocorrido Realista do

fUS$ milhões 1992 1993 19941US$ milhões 1992 1993 19941

Ativo Circulante 97% 162% 116% Vendas 22% 20% 22%
Brutas

Clientes 13% 68% 72% Vendas Líq. 27% 27% 27%
Estoque 25% 24% 44% Lucro Bruto 29% 29% 14%
Imobilizado -43% -41% -39% Lucro 10% 19% 14%

Operac.
Ativos Totais -12% 15% 20% Lucro' Líquido 33% 153% 94%
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Projeção x Realizado/Ocorrido Projeção x Realizado
Conservo Conservo
IUS$ milhões 1992 1993 19941US$ milhões 1992 1993 19941

Ativo Circulante 85% 149% 133% Vendas 28% 29% 38%
Brutas

Clientes 11% 69% 83% Vendas 34% 36% 44%
Líquidas

Estoque 15% 15% 39% Lucro Bruto 63% 66% 53%
Imobilizado -43% -41% -39% Lucro 63% 79% 72%

Operacional
Ativos Totais -14% 12% 18% Lucro Líquido 124% 324% 218%
Fonte: BNDES

Os dados apresentados acima são meramente informativos, não podem ser
tomados como conclusivos para se afirmar que as práticas de projeções utilizadas
foram inadequadas ou mesmo erronêas.

Nota-se entretanto, que a elevada diferença possa talvez ser explicada pela
brutal transformação ocorrida na empresa após o processo de privatização, refoçando
a idéia defendida neste trabalho, da necessidade de se fazer uma análise especifíca
das oprtunidades disponíveis para a empresa, bem como do qualidade diretiva de seu
corpo técnico.
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5 -Conclusão, considerações finais;

o trabalho de avaliação de empresas é mais do que simplesmente a
manipulação de números, onde o que se busca é um "resultado final". É antes de mais
nada uma arte, em que é condição sinequanom se entender todo o processo, desde a
produção a gestão, de um negócio/projeto/empresa.

Quero reafirmar que os resultados obtidos quando se utiliza o método de
avaliação do Fluxo de Caixa Livre trazido a valor presente pelo custo médio de capital
ponderado (wacc), é uma ótima solução/alternativa, contudo não é a única nem a mais
apropriada para toda e qualquer situação.

As novas oportunidades que todas as empresas possuem ou ao menos
deveriam buscar, não estão, de forma geral, incorporadas ao fluxo de caixa.

Tais oportunidades estão relacionadas ao potencial de crescimento que a
empresa apresenta. Como ficou claro no corpo do trabalho, a taxa de crescimento "g"
é peça, das mais importantes dentro do processo de formulação de uma avaliação de
empresas.

Pela importância que possue dentro da montagem do fluxo de caixa e mesmo
isoladamente enquanto indicador, a taxa de crescimento não pode ser integralmente
estimada de forma mecânica, via o passado e não pode também ser estimada no
subjetivo e discutível campo do "acho ou acredito". Estes podem, quando muito, serem
parâmetros iniciais de análise.

A avaliação do potencial de cada negócio isolado, bem como de todo o conjunto
da empresa, enquanto visão estratégica de seus objetivos e posicionamento
mercadológico tem que nortear as projeções de crescimento.
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A pesquisa apresentada neste trabalho, que comprova a influência positiva da
taxa de crescimento e do lucro operacional na formação do preço no mercado dotítulo
suporta, e mais do que isto ratifica, a necessidade de avaliação crítica de todas as
variáveis que compõe a taxa de crescimento, o lucro da empresa e em última análise
de seu fluxo de caixa.

Embora tenha sido verificada uma correlação positiva na pesquisa realizada, a
confiabilidade aumentaria caso o número de períodos observados fosse maior, além da
inclusão de outras variáveis explicativas como o custo de capital.
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ANEXO I

RESUMO DOS RESULTADOS ACESITA

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,11 0,47 0,00
1988 5,81 3,61 (0,04)
1989 1,88 0,64 0,00
1990 0,15 0,38 0,25
1991 3,57 (2,11) 1,85
1992 2,51 (0,38) 0,02
1993 1,56 4,50 (0,03)
1994 2,19 1,00 0,09

Estatística de regressão
R múltiplo 0,477
R-Quadrado 0,228
R-quadrado -0,081
ajustado
Erro padrão 1,929
Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ
Regressão 2 5,490 2,745
Resíduo 5 18,613 3,723
Total 7 24,103

Coeficientes Erro padrão Stat t

Interseção 1,288 1,030 1,250
Variável X 1 0,484 0,450 1,076
Variável X 2 1,657 1,475 1,124

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos
1 1,515 -1,410
2 2,970 2,840
3 1,598 0,282
4 1,886 -1,736
5 3,332 0,238
6 1,137 1,373
7 3,417 -1,857
8 1,921 0,269

F F de significação
0,737 0,524

valor-P 95% inferiores 95%
superiores

0,267 -1,360 3,935
0,331 -0,672 1,641
0,312 -2,135 5,450



RESUMO DOS RESULTADOS ARACRUZ

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONA

L
1987 0,98 1,35 (0,02)
1988 1,91 1,61 0,22
1989 2,10 1,21 0,53
1990 0,29 0,50 0,02
1991 1,79 0,98 (0,08)
1992 1,05 1,65 0,30
1993 1,29 (0,26) (0,01)
1994 1,61 (3,68) 0,46

Estatística de regressão

R múltiplo 0,484
R-Quadrado 0,235

R-quadrado -0,072
ajustado
Erro padrão 0,617

Observações 8

ANOVA

gl SO MO F
Regressão 2 0,583 0,292 0,766
Resíduo 5 1,902 0,380
Total 7 2,485

F de significação

0,513

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95%
superiores

Interseção 1,134 0,303 3,743 0,013 0,355 1,912
Variável X 1 0,038 0,138 0,272 0,796 -0,317 0,393
Variável X2 1,286 1,043 1,233 0,272 -1,394 3,965

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,159 -0,179

2 1,477 0,433

3 1,860 0,240

4 1,178 -0,888

5 1,068 0,722

6 1,581 -0,531

7 1,111 0,179
8 1,586 0,024
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RESUMO DOS RESULTADOS BRADESCO

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,32 0,63 (0,08)
1988 1,70 1,27 (0,05)
1989 1,17 1,80 (1,20)
1990 0,47 0,34 (0,28)
1991 2,45 1,09 (0,23)
1992 1,78 2,33 0,04
1993 1,79 1,09 (0,01)
1994 1,30 1,05 (0,01)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,572

R-Quadrado 0,327

R-quadrado 0,058
ajustado
Erro padrão 0,694

Observações 8

ANOVA

91 SO MO F F de significação

Regressão 2 1,170 0,585 1,216 0,371
Resíduo 5 2,407 0,481

Total 7 3,577

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 0,715 0,560 1,276 0,258 -0,725 2,155
Variável X 1 0,639 0,427 1,496 0,195 -0,459 1,737
Variável X2 0,480 0,656 0,733 0,497 -1,205 2,166

RESULTADOS DE
RESrDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,079 -0,759

2 1,503 0,197

3 1,289 -0,119

4 0,798 -0,328

5 1,301 1,149

6 2,223 -0,443

7 1,407 0,383

8 1,381 -0,081
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RESUMO DOS RESULTADOS BRAHMA

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONA

L
1987 0,74 (5,01) 0,00
1988 1,03 0,98 (0,05)
1989 2,40 (0,13) 0,00
1990 0,73 11,82 (0,87)
1991 4,44 1,00 0,05
1992 0,80 0,40 0,01
1993 1,43 2,35 (0,02)
1994 1,58 1,31 0,18

Estatística de regressão

R múltiplo 0,443

R-Quadrado 0,196
R-quadrado -0,125
ajustado
Erro padrão 1,341
Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F
Regressão 2 2,195 1,097 0,611
Resíduo 5 8,986 1,797
Total 7 11,181

F de significação

0,579

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95%
superiores

Interseção 1,680 0,504 3,331 0,021 0,384 2,977
Variável X 1 0,148 0,202 0,733 0,497 -0,371 0,667
Variável X 2 3,104 2,924 1,062 0,337 -4,412 10,621

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 0,939 -0,199
2 1,670 -0,640
3 1,661 0,739
4 0,727 0,003
5 1,983 2,457

6 1,770 -0,970

7 1,966 -0,536
8 2,433 -0,853
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RESUMO DOS RESULTADOS BANCO BRASIL

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,61 0,46 (0,03)
1988 1,56 1,43 (0,10)
1989 0,72 0,19 0,46
1990 0,36 0,24 (0,80)
1991 1,94 0,20 (1,12)
1992 3,40 54,27 (0,17)
1993 0,42 0,62 0,02
1994 1,48 0,56 (0,04)

Estatfstica de regressão

R múltiplo 0,850

R-Quadrado 0,723

R-quadrado 0,612
ajustado
Erro padrão 0,640

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ

Regressão 2 5,339 2,669
Resíduo 5 2,050 0,410

Total 7 7,389

F F de significação

6,510 0,041

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 0,890 0,269 3,309 0,021 0,199 1,582
Variável X 1 0,045 0,013 3,538 0,017 0,012 0,078
Variável X 2 -0,424 0,484 -0,874 0,422 -1,669 0,822

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 0,924 -0,314

2 0,997 0,563

3 0,704 0,016

4 1,240 -0,880

5 1,374 0,566

6 3,410 -0,010

7 0,910 -0,490

8 0,932 0,548
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RESUMO DOS RESULTADOS BRASMOTOR

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONA

L
1987 0,76 (0,02) 0,07
1988 1,29 0,78 (5,84)
1989 2,02 0,91 (11,14)
1990 0,21 1,36 8,70
1991 1,08 1,11 (2,16)
1992 2,35 0,97 0,62
1993 2,75 0,83 (1,02)
1994 2,03 3,03 (197,30)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,263

R-Quadrado 0,069

R-quadrado -0,303
ajustado
Erro padrão 0,988

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F
Regressão 2 0,363 0,181 0,186

Resíduo 5 4,876 0,975

Total 7 5,238

F de significação

0,836

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95%
superiores

Interseção 1,586 0,838 1,892 0,117 -0,568 3,740
Variável X 1 -0,129 0,896 -0,144 0,891 -2,431 2,174
Variável X 2 -0,005 0,011 -0,411 0,698 -0,033 0,024

RESULTADOS DE
RESfDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,588 -0,828

2 1,512 -0,222

3 1,520 0,500

4 1,371 -1,161

5 1,453 -0,373

6 1,458 0,892

7 1,484 1,266

8 2,103 -0,073
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RESUMO DOS RESULTADOS CASA ANGLO

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,51 (2,19) (0,23)
1988 0,73 1,33 (0,31)
1989 1,48 (0,17) 0,02
1990 0,18 (0,44) 0,08
1991 1,99 3,25 0,30
1992 1,12 0,17 0,01
1993 5,04 1,27 (1,07)
1994 2,83 1,82 (2,21)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,693

R-Quadrado 0,480

R-quadrado 0,273
ajustado
Erro padrão 1,351

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 8,437 4,218 2,312 0,195

Resíduo 5 9,122 1,824

Total 7 17,559

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,099 0,562 1,956 0,108 -0,345 2,544

Variável X 1 0,359 0,317 1,132 0,309 -0,456 1,175

Variável X 2 -0,960 0,632 -1,520 0,189 -2,585 0,664

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

0,533 -0,023

2 1,875 -1,145

3 1,019 0,461

4 0,864 -0,684

5 1,979 0,011

6 1,151 -0,031

7 2,583 2,457

8 3,876 -1,046
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RESUMO DE RESULTADOS CEMIG

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,37 1,30 0,00
1988 2,28 1,14 0,04
1989 2,28 0,77 (15,56)
1990 0,14 1,72 0,11
1991 5,76 0,09 (2,21)
1992 0,78 (5,77) (0,31)
1993 7,25 0,09 0,30
1994 1,34 (23,86) 31,14

Estatística de regressão

R múltiplo 0,201

R-Quadrado 0,041

R-quadrado -0,343
ajustado
Erro padrão 3,025

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,936 0,968 0,106 0,902

Resíduo 5 45,757 9,151

Total 7 47,692

Coeficientes Erro padrão Statt valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 2,743 1,232 2,225 0,077 -0,425 5,911

Variável X 1 0,079 0,289 0,275 0,794 -0,663 0,822

Variável X2 0,015 0,193 0,078 0,941 -0,481 0,511

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

2,846 -2,476

2 2,834 -0,554

3 2,571 -0,291

4 2,881 -2,741

5 2,717 3,043

6 2,280 -1,500

7 2,754 4,496

8 1,317 0,023
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RESUMO DOS RESULTADOS CEVAL

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,24 (6,49) (0,06)
1988 3,75 0,09 (0,02)
1989 4,95 22,02 1,12
1990 0,11 1,08 0,48

1991 2,57 1,94 (0,04)
1992 1,83 0,33 0,03
1993 0,97 1,20 (0,08)
1994 3,65 0,63 0,00

Estatística de regressão

R múltiplo 0,800

R-Quadrado 0,640

R-quadrado 0,496
ajustado
Erro padrão 1,260

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 14,104 7,052 4,445 0,078

Resíduo 5 7,932 1,586

Total 7 22,036

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 2,116 0,493 4,289 0,008 0,848 3,384

Variável X 1 0,320 0,125 2,557 0,051 -0,002 0,642

Variável X2 -3,859 2,461 -1,568 0,178 -10,186 2,468

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 0,269 -0,029

2 2,222 1,528

3 4,846 0,104

4 0,609 -0,499

5 2,892 -0,322

6 2,106 -0,276

7 2,809 -1,839

8 2,318 1,332
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RESUMO DOS RESULTADOS CIA.HERING

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,21 0,44 0,01
1988 2,52 0,81 0,01
1989 2,34 2,14 0,04
1990 0,08 (0,29) 0,02
1991 1,30 0,09 (0,02)
1992 2,27 1,29 (0,20)
1993 2,31 (0,67) (0,49)
1994 1,82 (0,46) 0,44

Estatística de regressão

R múltiplo 0,427

R-Quadrado 0,182

R-quadrado -0,145
ajustado
Erro padrão 1,049

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,227 0,614 0,558 0,604

Resíduo 5 5,500 1,100

Total 7 6,728

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,428 0,411 3,474 0,018 0,371 2,485

Variável X 1 0,377 0,413 0,912 0,403 -0,685 1,439

Variável X 2 -0,843 1,527 -0,552 0,605 -4,769 3,083

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,586 -1,376

2 1,725 0,795

3 2,202 0,138

4 1,302 -1,222

5 1,479 -0,179

6 2,083 0,187

7 1,589 0,721

8 0,884 0,936

84



RESUMO DOS RESULTADOS COFAP

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,48 1,29 0,08
1988 2,92 1,13 0,01
1989 2,48 0,82 0,01
1990 0,24 1,07 (0,03)
1991 0,53 (0,04) (0,04)
1992 2,10 (8,92) (0,07)
1993 1,82 1,58 (0,02)
1994 0,87 (0,85) (0,12)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,273

R-Quadrado 0,074

R-quadrado -0,296
ajustado
Erro padrão 1,168

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 0,548 0,274 0,201 0,824

Resíduo 5 6,818 1,364

Total 7 7,366

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,473 0,446 3,304 0,021 0,327 2,619

Variável X 1 -0,087 0,144 -0,607 0,571 -0,457 0,283

Variável X2 3,822 8,461 0,452 0,670 -17,929 25,572

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,666 -1,186

2 1,413 1,507

3 1,440 1,040

4 1,265 -1,025

5 1,324 -0,794

6 1,984 0,116

7 1,259 0,561

8 1,089 -0,219
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RESUMO DOS RESULTADOS COPENE

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 1,23 1,31 0,00
1988 2,56 1,00 0,18
1989 1,20 0,62 0,02
1990 0,23 0,72 (0,02)
1991 0,82 (0,71) (0,75)
1992 2,04 0,31 (0,03)
1993 1,21 (2,48) (0,29)
1994 3,14 4,52 0,10

Estatística de regressão

R múltiplo 0,638

R-Quadrado 0,407

R-quadrado 0,170
ajustado
Erro padrão 0,872

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 2,605 1,303 1,715 0,271

Resíduo 5 3,799 0,760

Total 7 6,404

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,468 0,392 3,747 0,013 0,461 2,475

Variável X 1 0,235 0,206 1,142 0,305 -0,294 0,764

Variável X 2 0,705 1,374 0,513 0,630 -2,826 4,236

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,776 -0,546

2 1,830 0,730

3 1,628 -0,428

4 1,623 -1,393

5 0,773 0,047

6 1,520 0,520

7 0,681 0,529

8 2,601 0,539
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RESUMO DOS RESULTADOS DURATEX

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,40 1,20 (0,05)
1988 2,96 1,30 (0,01)
1989 1,60 0,63 0,04
1990 0,36 0,95 (0,11)
1991 1,27 0,03 (0,04)
1992 1,92 18,42 0,01
1993 1,49 0,91 0,00
1994 1,34 2,13 0,05

Estatistica de regressão

R múltiplo 0,564

R-Quadrado 0,318

R-quadrado 0,045
ajustado
Erro padrão 0,814

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,543 0,771 1,166 0,384

Resíduo 5 3,309 0,662

Total 7 4,852

Coeficientes E"opadrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores sue.eriores

Interseção 1,471 0,349 4,211 0,008 0,573 2,369
Variável X 1 0,019 0,051 0,367 0,728 -0,112 0,150

Variável X2 8,267 6,048 1,367 0,230 -7,279 23,813

RESULTADOS DE RESIDUOS

Observação Y previsto Resfduos

1 1,080 -0,680

2 1,413 1,547

3 1,814 -0,214

4 0,580 -0,220

5 1,141 0,129

6 1,899 0,021

7 1,488 0,002

8 1,925 -0,585
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RESUMO DOS RESULTADOS ELETROBRAS

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 1,00 0,74 0,00
1988 0,00 0,79 0,00
1989 685,46 0,24 (0,01)
1990 0,41 25,72 (0,02)
1991 11,67 (0,04) 0,00
1992 0,60 1,16 0,00
1993 3,10 (10,79) 0,00
1994 2,26 (0,11) 0,00

Estatística de regressão

R múltiplo 0,750

R-Quadrado 0,563

R-quadrado 0,388
ajustado
Erro padrão 188,919

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação
Regressão 2 229515,787 114757,893 3,215 0,127
Resíduo 5 178452,028 35690,406

Total 7 407967,815

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
nferiores sueeriores

Interseção -15,042 80,686 -0,186 0,859 -222,451 192,368
Variável X 1 -29,026 12,800 -2,268 0,073 -61,929 3,877
Variável X 2 -44629,583 17703,985 -2,521 0,053 -90139,050 879,885

RESULTADOS DE RESIDUOS

Observação Y previsto Reslduos

1 -36,521 37,521

2 -37,972 37,972

3 424,288 261,172

4 130,996 -130,586

5 -13,881 25,551

6 -48,712 49,312

7 298,151 -295,051

8 -11,849 14,109
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RESUMO DOS RESULTADOS ITAUBANCO

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,47 0,77 (0,14)
1988 1,79 1,17 3,40
1989 1,07 3,68 3,62
1990 0,40 0,50 (0,66)
1991 3,93 0,84 (0,12)
1992 1,84 1,41 0,02
1993 1,27 0,96 (0,01)
1994 1,50 1,70 0,03

Estatística de regressão

R múltiplo 0,105

R-Quadrado 0,011

R-quadrado -0,385
ajustado
Erro padrão 1,305

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F
Regressão 2 0,095 0,047 0,028
Resíduo 5 8,509 1,702

Total 7 8,604

F de significação

0,973

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,711 0,891 1,921 0,113 -0,579 4,001
Variável X 1 -0,160 0,685 -0,234 0,824 -1,921 1,601
Variável X 2 0,056 0,403 0,140 0,894 -0,979 1,091

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,5801706 -1,1101706

2 1,71540794 0,07459206

3 1,32571727 -0,25571727

4 1,59414428 -1,19414428

5 1,57008335 2,35991665

6 1,4866574 0,3533426

7 1,55705388 -0,28705388

8 1,44076527 0,05923473
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RESUMO DOS RESULTADOS INEPAR

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,95 1,67 (0,04)
1988 2,35 4,23 (0,15)
1989 1,14 0,24 0,00
1990 0,12 0,76 0,22
1991 2,24 0,63 (0,01)
1992 6,01 (0,51) 0,01
1993 4,11 (2,84) 0,00
1994 1,71 16,06 1,50

Estatística de regressão

R múltiplo 0,305

R-Quadrado 0,093
R-quadrado -0,270
ajustado
Erro padrão 2,143

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação
Regressão 2 2,348 1,174 0,256 0,784
Resíduo 5 22,960 4,592
Total 7 25,308

Coeficientes E"opadrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores sue,eriores

Interseção 2,575 0,838 3,072 0,028 0,421 4,729
Variável X 1 -0,179 0,316 -0,568 0,594 -0,991 0,632
Variável X 2 1,086 3,408 0,319 0,763 -7,675 9,848

RESULTADOS DE RESIDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 2,232 -1,282
2 1,653 0,697

3 2,532 -1,392

4 2,678 -2,558

5 2,451 -0,211

6 2,677 3,333

7 3,084 1,026

8 2,318 1,332
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RESUMO DOS RESULTADOS KLABIN

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,81 1,34 (0,09)
1988 2,00 0,41 (0,19)
1989 2,09 0,42 (2,81)
1990 0,71 (0,54) (0,54)
1991 0,71 2,10 (0,05)
1992 0,75 0,84 0,05
1993 1,37 0,25 0,01
1994 1,68 1,40 (0,02)

Estatfstica de regressão

R múltiplo 0,525

R-Quadrado 0,276

R-quadrado -0,014
ajustado
Erro padrão 0,601

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 0,688 0,344 0,953 0,446
Resfduo 5 1,805 0,361

Total 7 2,492

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores sueeriores

Interseção 1,143 0,351 3,259 0,022 0,242 2,044
Variável X 1 -0,028 0,289 -0,096 0,928 -0,771 0,716
Variável X 2 -0,316 0,245 -1,287 0,254 -0,946 0,315

RESULTADOS DE RESIDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,134 -0,324

2 1,192 0,808

3 2,018 0,072

4 1,328 -0,618

5 1,101 -0,391

6 1,104 -0,354

7 1,133 0,237

8 1,111 0,569
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RESUMO DOS RESULTADOS MANA H

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,32 1,91 0,00
1988 0,73 (1,18) 0,00
1989 1,06 0,56 0,03
1990 0,16 (0,36) 0,08
1991 2,30 (0,47) (0,28)
1992 2,88 1,99 (0,05)
1993 2,21 (2,35) 0,05
1994 6,17 1,23 0,14

Estatística de regressão

R múltiplo 0,272

R-Quadrado 0,074

R-quadrado -0,297
ajustado
Erro padrão 2,236

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,992 0,996 0,199 0,826

Resíduo 5 25,006 5,001

Total 7 26,998

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores su~eriores

Interseção 1,942 0,797 2,439 0,059 -0,105 3,990

Variável X 1 0,273 0,552 0,495 0,641 -1,145 1,692

Variável X2 2,436 6,749 0,361 0,733 -14,912 19,785

RESULTADOS DE RESIDUOS

Observação Y previsto Resíduos

2,465 -2,145

2 1,620 -0,890

3 2,169 -1,109

4 2,039 -1,879

5 1,132 1,168

6 2,365 0,515

7 1,422 0,788

8 2,620 3,550

92



RESUMO DOS RESULTADOS PARANAPANEMA

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,21 1,23 0,02
1988 3,82 1,58 0,01
1989 0,67 0,44 0,00
1990 0,28 (0,01) 0,01
1991 1,20 (17,50) 0,00
1992 1,50 1,68 0,01
1993 1,14 (0,30) 0,01
1994 1,46 (1,71) (0,01)

Estatrstica de regressão

R múltiplo 0,162

R-Quadrado 0,026

R-quadrado -0,363
ajustado
Erro padrão 1,329

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 0,237 0,119 0,067 0,936

Resíduo 5 8,838 1,768

Total 7 9,075

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores su~eriores

Interseção 1,449 0,655 2,212 0,078 -0,235 3,134

Variável X 1 0,025 0,085 0,289 0,784 -0,194 0,243

Variável X2 -19,137 59,668 -0,321 0,761 -172,517 134,243

RESULTADOS DE RESIDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,097 -0,887

2 1,297 2,523

3 1,460 -0,790

4 1,258 -0,978

5 1,019 0,181

6 1,299 0,201

7 1,251 -0,111

8 1,599 -0,139
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RESUMO DOS RESULTADOS PETROBRAS

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,22 0,10 0,00
1988 2,74 0,39 0,00
1989 0,90 5,60 14,37
1990 0,30 3,04 (0,65)
1991 4,78 0,23 (0,03)
1992 0,46 3,58 0,03
1993 4,35 1,48 (0,01)
1994 1,47 0,68 0,03

Estatística de regressão
R múltiplo 0,486

R-Quadrado 0,236

R-quadrado -0,070
ajustado
Erro padrão 1,901

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 5,580 2,790 0,772 0,510

Resíduo 5 18,063 3,613

Total 7 23,643

Coeficientes Erro padrão Statt valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 2,868 1,032 2,780 0,039 0,216 5,520

Variável X 1 -0,602 0,534 -1,126 0,311 -1,975 0,772

Variável X 2 0,099 0,208 0,476 0,654 -0,436 0,634

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 2,808 -2,588

2 2,633 0,107

3 0,922 -0,022

4 0,974 -0,674

5 2,727 2,053

6 0,717 -0,257

7 1,977 2,373

8 2,462 -0,992
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RESUMO DOS RESULTADOS SADIA CONCORDIA

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,25 0,36 0,02
1988 1,59 5,57 0,17
1989 3,94 0,33 0,01
1990 0,41 1,63 (0,05)
1991 2,89 2,25 0,12
1992 1,05 (0,05) 0,11
1993 1,05 (3,67) (0,06)
1994 2,12 0,91 (0,01)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,209

R-Ouadrado 0,044

R-quadrado -0,339
ajustado
Erro padrão 1,465

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 0,492 0,246 0,115 0,894

Resíduo 5 10,731 2,146

Total 7 11,223

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,541 0,577 2,670 0,044 0,057 3,026

Variável X 1 -0,004 0,300 -0,013 0,990 -0,775 0,768

Variável X 2 3,214 9,153 0,351 0,740 -20,315 26,742

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,604 -1,354

2 2,067 -0,477

3 1,572 2,368

4 1,375 -0,965

5 1,919 0,971

6 1,895 -0,845

7 1,362 -0,312

8 1,506 0,614
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RESUMO DOS RESULTADOS SHARP

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,14 0,27 (0,20)
1988 0,40 (0,83) (0,06)
1989 3,12 (1,43) 0,16
1990 0,10 1,10 1,02
1991 3,82 0,44 0,09
1992 3,45 1,34 0,76
1993 0,85 1,63 (0,23)
1994 4,23 1,16 (0,54)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,160

R-Quadrado 0,025

R-quadrado -0,364
ajustado
Erro padrão 2,098

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 0,576 0,288 0,065 0,938

Resíduo 5 22,017 4,403

Total 7 22,593

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 2,036 0,828 2,461 0,057 -0,091 4,164

Variável X 1 0,096 0,733 0,131 0,901 -1,788 1,981

Variável X 2 -0,535 1,528 -0,350 0,740 -4,463 3,392

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 2,169 -2,029

2 1,989 -1,589

3 1,813 1,307

4 1,596 -1,496

5 2,031 1,789

6 1,758 1,692

7 2,316 -1,466

8 2,437 1,793

96



RESUMO DOS RESULTADOS SOUZA CRUZ

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,65 1,62 0,04
1988 1,41 1,24 0,11
1989 2,26 1,40 (0,03)
1990 0,39 0,97 0,21
1991 2,59 0,94 (0,25)
1992 1,64 1,25 (0,13)
1993 0,90 (4,63) (1,25)
1994 1,18 (0,15) (0,01)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,673

R-Quadrado 0,454

R-quadrado 0,235
ajustado
Erro padrão 0,669

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,855 0,928 2,075 0,221

Resíduo 5 2,235 0,447

Total 7 4,090

Coeficientes Erro padrão Statt valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 0,717 0,411 1,742 0,142 -0,341 1,774

Variável X 1 0,654 0,321 2,037 0,097 -0,171 1,478

Variável X2 -2,719 1,444 -1,883 0,118 -6,430 0,992

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,667 -1,017

2 1,228 0,182

3 1,713 0,547

4 0,780 -0,390

5 2,011 0,579

6 1,887 -0,247

7 1,090 -0,190

8 0,646 0,534
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RESUMO DOS RESULTADOS SUZANa

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,82 1,61 (0,04)
1988 2,16 1,88 (0,11)
1989 1,96 0,31 0,00
1990 0,37 0,79 0,03
1991 2,23 0,54 (0,28)
1992 0,71 (1,02) 0,00
1993 0,93 (0,94) (0,12)
1994 2,55 2,73 (0,07)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,739

R-Ouadrado 0,546

R-quadrado 0,365
ajustado
Erro padrão 0,671

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 2,710 1,355 3,008 0,139

Resíduo 5 2,252 0,450

Total 7 4,962

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 0,906 0,331 2,737 0,041 0,055 1,758

Variável X 1 0,330 0,193 1,715 0,147 -0,165 0,825

Variável X 2 -4,287 2,562 -1,674 0,155 -10,871 2,298

RESULTADOS DE
RESrDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,610 -0,790

2 1,999 0,161

3 1,009 0,951

4 1,039 -0,669

5 2,285 -0,055

6 0,570 0,140

7 1,110 -0,180

8 2,108 0,442
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RESUMO DOS RESULTADOS TELEBRAS

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,75 0,81 0,06
1988 2,62 1,99 0,02
1989 0,87 2,98 (0,03)
1990 0,66 0,63 0,11
1991 11,53 0,69 (0,18)
1992 1,01 1,37 0,03
1993 1,98 1,09 0,06
1994 1,40 0,99 (0,12)

Estatlstica de regressão

R múltiplo 0,772

R-Quadrado 0,596

R-quadrado 0,435
ajustado
Erro padrão 2,759

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ
Regressão 2 56,217 28,109
Resíduo 5 38,059 7,612
Total 7 94,277

Coeficientes Erro padrão Stat t

Interseção 4,135 1,974 2,095
Variável X 1 -1,289 1,300 -0,991
Variável X2 -26,817 10,581 -2,534

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos
1 1,482 -0,732
2 1,033 1,587
3 1,098 -0,228
4 0,373 0,287
5 8,072 3,458
6 1,564 -0,554
7 1,121 0,859
8 6,077 -4,677

F F de significação
3,693 0,104

valor-P 95% 95%
inferiores superiores

0,090 -0,939 9,209
0,367 -4,632 2,053
0,052 -54,016 0,383
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RESUMO DOS RESULTADOS TELESP

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,64 1,50 0,28
1988 2,36 1,36 (0,07)
1989 0,77 1,32 (0,09)
1990 0,54 1,69 (0,51)
1991 16,56 0,26 (0,34)
1992 0,66 2,69 0,52
1993 3,82 1,08 (0,04)
1994 1,29 0,91 (0,40)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,725

R-Quadrado 0,526

R-quadrado 0,336
ajustado
Erro padrão 4,454

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ MQ

Regressão 2 109,883 54,941

Resíduo 5 99,196 19,839

Total 7 209,078

Coeficientes Erro padrão Stat t

Interseção 12,988 4,996 2,599

Variável X 1 -6,889 3,238 -2,128

Variável X 2 4,292 6,480 0,662

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 3,856 -3,216

2 3,318 -0,958

3 3,508 -2,738

4 -0,844 1,384

5 9,737 6,823

6 -3,312 3,972

7 5,376 -1,556

8 5,002 -3,712

F F de significação

2,769 0,155

valor-P 95% 95%
inferiores superiores

0,048 0,144 25,831

0,087 -15,213 1,434

0,537 -12,365 20,950
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RESUMO DO RESULTADOS USIMINAS

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,75 0,17 0,00
1988 2,28 (38,23) 0,92
1989 1,16 1,44 0,01
1990 0,73 0,53 (0,14)
1991 1,23 0,52 (0,12)
1992 1,81 2,53 0,15
1993 1,68 1,02 (0,01)
1994. 1,94 1,60 0,16

Estatística de regressão

R múltiplo 0,857

R-Quadrado 0,735

R-quadrado 0,629
ajustado
Erro padrão 0,346

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ Ma F F de significação

Regressão 2 1,655 0,828 6,928 0,036
Resíduo 5 0,597 0,119

Total 7 2,252

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,257 0,133 9,483 0,000 0,916 1,597
Variável X 1 0,046 0,026 1,763 0,138 -0,021 0,113
Variável X 2 3,016 1,069 2,823 0,037 0,270 5,763

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,265 -0,515

2 2,272 0,008

3 1,353 -0,193

4 0,859 -0,129

5 0,919 0,311

6 1,826 -0,016

7 1,274 0,406

8 1,813 0,127
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RESUMO DOS RESULTADOS VALE RIO DOCE

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,19 0,21 0,06
1988 4,81 2,55 (0,01)
1989 2,17 1,73 0,00
1990 0,26 0,91 (0,06)
1991 3,78 1,47 0,27
1992 0,94 0,97 0,05
1993 1,43 0,89 0,00
1994 2,27 1,66 0,15

Estatistica de regressão

R múltiplo 0,939

R-Quadrado 0,882

R-quadrado 0,834
ajustado
Erro padrão 0,669

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação
Regressão 2 16,676 8,338 18,611 0,005
Residuo 5 2,240 0,448

Total 7 18,916

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção -0,909 0,532 -1,708 0,148 -2,276 0,459

Variável X 1 2,008 0,357 5,623 0,002 1,090 2,927
Variável X 2 4,892 2,389 2,048 0,096 -1,249 11,033

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Residuos

1 -0,193 0,383

2 4,164 0,646

3 2,566 -0,396

4 0,626 -0,366

5 3,365 0,415

6 1,284 -0,344

7 0,879 0,551

8 3,159 -0,889
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RESUMO DOS RESULTADOS VARGA FREIOS

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 1,06 3,65 0,28
1988 3,66 0,84 (0,17)
1989 1,68 (0,05) (0,01)
1990 0,80 (17,17) (0,16)
1991 0,32 (0,37) (0,31)
1992 1,49 0,89 0,00
1993 2,33 (2,60) (0,02)
1994 1,56 1,91 0,19

Estatística de regressão

R múltiplo 0,284

R-Quadrado 0,081

R-quadrado -0,287
ajustado
Erro padrão 1,164

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ MQ F

Regressão 2 0,594 0,297 0,219
Resíduo 5 6,772 1,354

Total 7 7,365

F de significação

0,810

Coeficientes Erro padrão Statt valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,674 0,426 3,934 0,011 0,580 2,768
Variável X 1 0,049 0,075 0,662 0,537 -0,142 0,241
Variável X2 -0,716 2,530 -0,283 0,789 -7,221 5,789

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,654 -0,594

2 1,838 1,822

3 1,679 0,001

4 0,940 -0,140

5 1,878 -1,558

6 1,718 -0,228

7 1,560 0,770

8 1,633 -0,073
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RESUMO DOS RESULTADOS VOTORANTIN C. P.

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,47 12,54 (0,47)
1988 4,10 2,90 1,06
1989 1,25 0,69 0,01
1990 0,34 0,12 0,04
1991 1,35 (2,91) (2,33)
1992 1,63 1,72 0,11
1993 1,13 (0,76) 0,02
1994 2,40 0,36 (0,91)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,428

R-Quadrado 0,183

R-quadrado -0,144
ajustado
Erro padrão 1,288

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,860 0,930 0,560 0,603

Resíduo 5 8,299 1,660

Total 7 10,159

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,860 0,537 3,467 0,018 0,481 3,239

Variável X 1 -0,065 0,108 -0,602 0,573 -0,344 0,213

Variável X2 0,508 0,510 0,997 0,365 -0,802 1,818

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

0,803 -0,333

2 2,209 1,891

3 1,820 -0,570

4 1,873 -1,533

5 0,867 0,483

6 1,804 -0,174

7 1,920 -0,790

8 1,375 1,025
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RESUMO DOS RESULTADOS WEG

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,59 0,79 0,47

1988 1,57 0,75 (0,22)
1989 1,61 4,67 0,06
1990 0,31 (0,24) (0,20)
1991 0,66 1,12 0,25
1992 1,29 (0,32) (0,01)

1993 2,08 9,52 0,15
1994 3,82 (0,22) 0,30

Estatística de regressão

R múltiplo 0,250

R-Quadrado 0,062

R-quadrado -0,313
ajustado
Erro padrão 1,279

Observações 8,000

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 0,544 0,272 0,166 0,852

Reslduo 5 8,186 1,637

Total 7 8,729

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores su!;!eriores

Interseção 1,309 0,561 2,334 0,067 -0,132 2,750

Variável X 1 0,047 0,141 0,334 0,752 -0,316 0,410

Variável X2 0,874 2,013 0,434 0,682 -4,300 6,048

RESULTADOS DE
RESíDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1,757 -1,167

2 1,152 0,418

3 1,582 0,028

4 1,123 -0,813

5 1,580 -0,920

6 1,285 0,005

7 1,890 0,190

8 1,561 2,259
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RESUMO DOS RESULTADOS WHITE MARTINS

ANO VALOR DE LUCRO G
MERCADO OPERACIONAL

1987 0,51 1,16 0,00
1988 1,67 1,12 (0,02)
1989 1,58 1,03 (0,02)
1990 0,61 0,00 (1,12)
1991 1,69 (63,94) 10,75
1992 1,39 1,50 0,01
1993 1,22 0,99 0,01
1994 1,80 1,49 (0,11)

Estatística de regressão

R múltiplo 0,591

R-Quadrado 0,349

R-quadrado 0,088
ajustado
Erro padrão 0,475

Observações 8

ANOVA

gl SQ MQ

Regressão 2 0,604 0,302

Resíduo 5 1,128 0,226

Total 7 1,731

F F de significação

1,339 0,342

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% 95%
inferiores superiores

Interseção 1,263 0,177 7,147 0,001 0,809 1,718

Variável X 1 0,087 0,066 1,305 0,249 -0,084 0,257

Variável X 2 0,554 0,393 1,412 0,217 -0,455 1,564

RESULTADOS DE
RESfDUOS

Observação Y previsto Resíduos

1 1,364 -0,854

2 1,349 0,321

3 1,342 0,238

4 0,642 -0,032

5 1,687 0,003

6 1,399 -0,009

7 1,355 -0,135

8 1,332 0,468
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Anexo 11

Teoria de Opções Reais aplicada a Analise de Investimentos Carceres[13] fez
uma grande pesquisa, relacionando diversos autores que abordam a teoria de
Opções Reais em seus trabalhos, temos aqui a reprodução parcial desta relação:

Mc Donald e Siegel analisam as decisões de investimento das firmas que
tem a opção de encerrar sua operação quando o preço do produto cai abaixo de
seu custo variável. Em um artigo posterior, analisam o timing das decisões de
investimento. Mostram que a firma pode adiar um investimento imediato, de
maneira ótima para maximizar o valor do projeto, mesmo que no momento atual
seu fluxo de caixa líquido seja positivo. Isto porque existem incentivos para
esperar para investir, como a resolução da incerteza conforme o tempo passa.

Bemanke analisa o caso em que os projetos de investimentos são
irreversíveis. A tomada de decisão irá considerar o efeito positivo de esperar para
investir - pois o investidor terá mais informações - e o efeito negativo de não
receber os lucros os que teria se investisse antecipadamente.

Myers e Majd utilizam a análise de direitos contingentes - CCA, para
estudar a opção de uma firma abandonar um projeto de investimento.

Pindyck e Majd, analisam projetos que requerem investimentos
sequênciais irreversíveis.

Brennan e Schwartz utilizam teoria de opções para avaliar investimentos
em recursos naturais, como petróleo, ou uma mina de ouro ou de cobre.

E Ekem apresenta um exemplo prático com a avaliação de uma reserva de
petróleo, no qual compara as diversas técnicas de avaliação de investimento.

Kulatilaka e Marks analisam a flexibilidade estratégica que a firma tem na
escolha, entre dois modos de produção diferentes, com diferente combinação dos
fatores trabalho e capital. Kesinger analisa o caso em que a atuação gerencial
pode gerar valor adicional para o projeto de investimento, pela sua capacidade de
interferir positivamente no desenvolvimento do projeto. Analisaremos brevemente
os trabalhos destes autores a partir das opções por eles enfocadas.
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McDonald e Siegel - 'lnvesiment and the va/uation of firms when there is a
option to shut down' - analisam projetos de investimento com a opção de fechar a
empresa temporariamente , sem custos e sem efeitos sobre os preços e custos
futuros, sempre que os custos variáveis forem maiores que as receitas
operacionais. A firma analisada é neutra em relação ao risco, tomadora de preço
e maximiza o seu valor a partir deste, e seus proprietários são investidores
avessos ao risco. A incerteza é introduzida a partir da consideração de que os
preços e custos seguem um processo estocástico em tempo contínuo.

McDonald e Siegel - "Tne value of waiting to invest" colocam a decisão do
tempo ótimo para investir em um contexto de opções.

Suas principais hipóteses são:
1.irreversibilidade do investimento;

2. V e I, o valor do projeto e seu custo são estocásticos, seguindo um processo de
Wiener;
3. os investimentos são avessos ao risco e mantêm carteiras diversificadas.

Bemanke - "'rreversibility, uncertainty, and cyclical investmenf - analisa o

caso em que os projetos de investimentos são irreversíveis. Neste caso, o
processo de tomada de decisão deve considerar a contraposição entre os lucros

extras de investir antecipadamente e o ganhos proporcionado pelo esperar para
investir, através das novas informações que "irão resolvendo a incerteza futura.

Pindyck - "'rreversible investment, capacity choice, and the value of the

tum> analisa o caso em que os investimentos feitos pela firma são irreversíveis,
sendo considerados custos afundados - sunk costs. Considera que as indústrias
são muito especializadas, o que torna difícil a mudança de um segmento para
outro. Como consequência, uma vez realizados, os investimentos não são
recuperados.

Myers e Majd - "Abendonment value and project life" - analisam a opção de
abandonar um projeto em andamento e receber seu valor de abandono (valor
projeto no mercado secundário).

Pindyck e Majd - ..Time to build, option value and investment aecisions. -

analisam e modelam a decisão de investimento de capital quando : 1. as saídas
de investimento ocorrem seqüencial e irreversivelmente ao longo do tempo; 2.
existe uma taxa máxima à qual se pode investir; 3. o projeto de investimento não
gera fluxo de caixa até que esteja completo.
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Kulatilaka e Marks - 'The strategic value of flexibility: reducing the ability to

compromise: - examinam o valor da flexibilidade estratégica no processo de

produção em um ambiente de contratação incompleta - ou seja, onde os contratos
não são totalmente definidos.

Brennan e Schwartz - ·"Evaluating natural resource investment "anaüsam o
caso de avaliação de recursos naturais, como uma mina de ouro. Suas hipóteses

básicas são:
1. o preço do metal no mercado à vista é igual ao seu preço futuro.
2. a produção futura do metal é conhecida, o que em algumas situações

pode ser muito improvável.

3. na avaliação de futuras unidades de produção, deve ser considerado o
rendimento marginal de conveniência - marginal convenience yield -, que pode ser
inferido a partir da relação entre os preços corrente e futuro do metal.

4. o valor de uma unidade de produção é igual ao preço no mercado à
vista, descontado pelo marginal de conveniência.

Siegel, Smith e Paddock - ·-Option valuation of claims on real assets: the

case of offshore petroleum leases - é outra aplicação da teoria de opções para
avaliação de recursos naturais, neste caso as plataformas de petróleo. Integram
o segmento de mercado da commodity, em condições de equilíbrio no mercado
econômico global.

Kester - "Today' s options for tomorrow' s growth" - analisa as opções

de crescimento da firma, e afirma que as oportunidades de investimento devem
ser analisadas como opções de crescimento da empresa. Como uma opção de
compra sobre uma ação, as opções de crescimento representam o valor real da
empresa. O seu propósito principal é estabelecer um relacionamento entre as
decisões de análise de investimento e as oportunidades estratégicas da empresa.

Considerar os investimentos como opções de crescimento é um desafio à
análise de investimentos pelo que se denomina enfoque tradicional, que seriam
as técnicas de VPL e árvore de decisão. O enfoque de opções é necessário, pois
estrategicamente um projeto com VPL negativo pode dar para a empresa opções
futuras, que não são consideradas na avaliação tradicional.

Segundo o autor a oportunidade de investimento depende:
do período de tempo por que o projeto pode ser adiado.
do risco do projeto.
do nível das taxas de juros.
da exclusividade de direito de exercício da opção.
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----------,

Kester conclui que a principal vantagem da abordagem de opções é que
ela fornece uma análise integrada de análise de investimentos com planejamento
de longo prazo. Com esta perspectiva, o processo de tomada de decisões de
investimento é simplesmente a execução dos planos de longo prazo da empresa.

Devido ao fato de que as oportunidades de investimento atuais podem ser
a base para os investimentos futuros, a alocação de capital pode ter que ser feita
em estágios para atender aos objetivos de longo prazo.

Kesinger - "Adding the value of active management into the capital
budgeting equetion' - define inicialmente que um título é um contrato no qual uma
pessoa investe seu dinheiro e os lucros esperados deste investimento resultam
do esforço de uma terceira parte - o administrador da empresa que emitiu o título.
Como consequência, a atuação gerencial é de fundamental importância para o
valor da ação. Especialmente usadas para avaliar opções de crescimento futuro
que se originam nas atividades correntes da empresa.

Ekem - "An option pricing approach to evaluating petro/eum orojects' -

analisa o caso da exploração de um campo de petróleo, em um contexto de teoria
de opções, tendo por objetivo mostrar que os métodos e técnicas da teoria de
precificação de opções e análise de direitos contingentes podem ser instrumentos
valiosos para a avaliação de investimentos reais.
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