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1- INTRODU çÃO

1., OBJETIVO DO ESTUDO

A visão mais a rnpLa do âmbito da a.dministração fina.!l
ceira, que vem tomando consí.stenc í a entre os estudiosos 'da mat~
ria (1 a 4) e os que e xerCem essas f unções nas empresas nas ~1
timas décadas, consideram-na mais propriamente Q) mo uma parte
integral de to~a a administraç~o do que como uma assessoria es-
pecializada no le~antamento de recursos. Delineia-se assim a te
oria segundo a qual o problema básico da adminis tração f Lna ncej,
ra ~ o uso raci onal dos recursos finance iras atr avé s da compar~
ção das vantagens das aplicações potenciais ao alcance da empr~
sa, com o custo das fontes potenciais alternativas dispon!veis
para atingir os objetivos financeiros a que se propoe4

. ..•Desta forma a adrn.i.nIstraç ao finan ceira estaria reI!!
,.,cionada diretarr.entecom todas as outras funç oes da empresa sem

pre que houvesse necessidade de decisão sobr~ variaç~o do volu
me ou estrutura dos ativos e a correspondente influ~ncia no pa~
sivo da empresa.

Como sempre as empresas tiv~ram esses problema~ de
decisão, podemos afirmar que o que está sendo consolidado rece~

I> - f'temente e a preocupaçao pelo desenvolvimento de uma base expl~-
cita e sistemática para a tomada dessas decisões e a tentativa
paralela de se fazer uso prático do processo de emprego do capi
tal como um instrume nto formal para arealiz a~ão dos objetivos
a Loriqo prazo ••

O objetivo geral da empresa tem sido tamb~m alvo de
ail~lise te~rica do ponto de vista da administraç~Q finance~ra~
O que ~ necessário ~ ter um objetivo explIcito para as decis~es 7
f'LnarrceLres sobre investimentos e seu f í.nencLaraerrt o, mesmo sem
que seja definido o objetivo global da empresa.

Um objetivo possfvel e ~til para crit~rio de deci--
sões tem sido apresentado e justificado e consiste na rnaximiza-
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Nçao do valor atual da empresao Com tal objetivo o processo de
decis~o sobre investime rrt.os ~ simpli ficado p sen do aceitos ou não
com base 2.!:!no valor atual do f luxo esperado de benefici.os liqu,á;.
dos incrementais, que deve ser ma ia r do que o valor atual do flu
xo esperado de desembolso liquido de capital necess~rio à sua ob
tenção, desde que descontados ~ uma taxa que represente o custo
do capital, ~ na taxa de retorno que ele faz prever, que excede
o custo de capital.

Ou seja as decis~es de aceitar ou rejeitar poderão
ser tomadas por q..Jalquerdas duas formulações, visto que o valor

. t' patual dos benef1cios excedera o valor do desembolso, se e somen~
se~ a taxa de retorno for superior ao custo de capital.

Mas o cálculo do custo de capital ~ dificultado pela
Lno e r+e z e qt.! arrt o ~ ri -f" • -a _e.~n.!.ç2o reto~nos prpvistos
e pela variedade de i nstr urre ntos financeiros e co njugação dos me§.
mos. que torna o custo de capital vari~vel com as circunst~ncias.

A realid ade com que nos deparamos e o problema de
calcular o custo de capital para uma determinada empres8f num mun

...•do em 'lue os recursos finenc.eiros aplic ados em investime ntos nao
# •oferecem a certeza de recompensas e em que eeses propr10s recur-

sos podem ser obtidos de v~rios mod os, com custos nominais' variá
veis e apresentando diferentes impactos na quantidade e na qual!
dade dos rendimentos residuais que são distribuidos aos acionis-
tas.

Alguns autores mostram que a dificuldade começa num
nivel mais baixo, afirmando que o principal problema prático da
tomada de decisão financeira ~ fazer previsões baseadas em dados
observ~veis cor rentemente. Decisões financeir as baseiam-se em p~
visoes e previsões significam incerteza (5). Tão complexo e pen~
trante ~ o problema de fazer previsões_ que o problema da constrq
ç;o de'mod~los para utiliz~-los perde em signific~ncia por comp~
raçao ••

Dadas diversas previsões requeridas como informa;ões
básicas~ ~ possIvel divisar procedimentos aceit~veis para a tom~

r
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da de decis~es financeiras nas empresas. Se as previs~es forem -
razoavelmente precisas, esses procedimentos reduzi-Ias-ão a res-

~ ppostas que estarao razoavelmente proximas da correta.

Os esforços desenvolvidos por muitas empresas no a-
primoramento de t~cnicas de pr~vis~es t~m provado ser de maior ~
valor do que os esforços dispendidos no refinamento de seus mod.ê.,
los de decisão~ Os modelos de decisão propostos pelos especiali~

p -tas na materia assumem cond í.ç oes de certeza para pocerem ser eri
gidos como modelos normativos. Entretanto, sabendo-as 'n~o condi-
zentes com a realidade, pois ~s vezes ~ ~mpossfvel prever certos
acont ecimentos e outras vezes e18 s podem ser mais ou menos esti-
mados em bases probabil!sticas, sugerem soluç~es para superar as
dificuldades atrav:s de abordagens de aprimoramento das previs~es

.....•.. .

e superação dos problemas de incerteza.

~d-0-s-i-Qsj;_r.u-'neritospr0t::l0stos pelo s pri ncipai~~e_s_t.u-Eliosos--da'ma-
. . ~---' -._------_._--

téria, através da bibliografia especializ ada, para aprimoramento-./IIIIJI ". T~ _ ••• __ ~_ •• ~ __ ." .~ • _ - •das previsoes e tentar comprovar a possLb Lí.dd.aue.c.de.Lsu.autLl í.z e-..
...çao pratica__E_~~~~_~~f?resas, de forma a considerar operacional a

teoria sobre decisão de investimentos.

f.. PI;ANO DO ESTUDO

Para boa compreensão do trabalho e facilitar·a análi
se e avaliação serão revistos com bzevLd ade.so problema da deci-
são de investimento e os métodos de avaliação para essa decisãoo
Em seguida ser~ discutido o problema das previs~es e o das situa
ções reais de decisão, com osinstru mentos propos tos para a solu
çao.

..•O.corpo do trabalho propoe-se a analisar os instru--
mentos .de transformação da incerteza em situaçÕes de risco e de
equival~nc{a ~ certeza e sua aplicabilidade pr~tica na decisão -
de investimento das empresas, concluindo pela suaoperacional~d.§!.,..
de ou nao~
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o pze s e nt e trabalho, nao obstante baseado em pe s quj,

sa bibliogr~fica dos princiR~~s autores norte-americanos sobre
_____ • __ •• o· o· __ ._ ..• _ •.••••. 0 - •

p • #' N

a mater1a, tem em vista, alem da conclusa a pessoal do autor, e§

timular trabalhos 5 emelhant.EgL~no.s qu a_i5 os __pesqu isadores, com _-

experiência nos problemas empresariais em adminis tração. finan--
",,== __ 7 •

ceira no Brasil, com viv~ncia e plena advertência das limitaç;es

'e ncorrt radas nas 9rand es e pe que n as empres as 9 se disponham a ana

lisar as proposiçÕeS da teoria normativa construida pelos estu-
p ~ ~ ,

diosos, testa-las, considerando-as nao so no proprio meio onde

surgiram, mas tamb~m na r e e Líd s.de brasileira, o presente e o f u

tu ro, para c ert os tipos de empresas ou para to das, concluind o -..•
ou nao pela sua operaci onalid ad e ,

A ênfase ser~ dada pa ra a situaç~o real- que é prati

camente de incerteza relativa. Ser~ limitado ~s empresas com

fins lucrativos, em economias de livre empresa, ainda que suje~

tas a alguns controles governarrentais, recànhecendo-se,porém, -

que o problema existe igualme nt e para individuas, instituições

de fins n~o lucrativos e em economias diferentes da mencionadac

Entenderemos investime nto como a aplic ação dos recuE,

sos disponfveis de uma ~mpresa nos projetos realiz~veis qu~ aten
, .. --dam a seus objetivos finais tendentes sempre a mexa.maz aç a o de seu

valor atual •.

Admitiremos a cl~ssica distinç~o entre risco e inc e~

teza. Risco refere-se a uma situaç~o na qual os possfveis resul-
•••• ,.. A#" • '" ".". , •

tados da decisao atual nao saa unicos, 1StO e, nao eX1ste um un1

co c-onjunto de resultados mas diversos conjuntos dos mesmos, .p o»

rém as dimensões e probabilidades desses conjuntos de resultados

sao conhecidos antecipadamente. Incerteza refere-se ~ situa~~o -
~ ;,. AI "., ,

na qual os poes í.v e Ls result ados futuros tambem nao sao un í.coa ,

por~m suas dimensões e/ou suas probabilidades não podem ser esp~

cificadas objetivamente por antecipaç~o. O termo probabilidade -

nsste contexto significa a p~ssibilidade de que um particular re

sultado aconteça.

As empresas operam normalmente em um mundo de incer-

I; :
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teza e a decis~o de investimento seria impossivel sem uma'abord~

gem do problema que permite sair de uma situaç;o de incerteza p~

ra uma si t uaç;o de quase risco, pr oje tand o-s e uma dis tr ibu ição -

subjetiva de seus possiveis resultados (previsÕes) e atribuindo

a cada um deles p r obabilid ades s ubje tiv as"

Esta situaç;o, juntamente com asdistribuiç~s e prf!.

babilidades obje tiv as das verdadeiras si tuaç~e!j 'de ris co, forma-
H P N N

rao o quadro basico das soluçoes da situ eç eea reais com que se -

defrontam os que tmm que tomar decis~o sobre investimento.

!. SITUAÇÃO DO TEMA

A

Todos os au tores que tem abordado a t eor.i a da admini§

t r aç ao financeira chamam a a te nç a o para o fato oa constante mu--

danç a que vem sof ren do es se campo do co nhe cime nt o desd e que se -
,A

destacbu da teoria economica como um campo independehte desta,se

bem que constanterre nt e relaciona do com a rresma.

p •O processo de mudança na teoria e na prat1ca, que

vem se re alizando há a 19umas d~cadas e se ace nt ua ndo nos últimos
,.

anos esta apagando a antiga irragemdo administrador finan::;eiro com

funç~o quase exclusiva" de assessoria na obtenção de fu ndos para a
\

empresa. Em seu lug ar est~ se definindo cLar ane nte o ~mbito bem
••mais amplo da a dminis traça0 financeii:-a como. parte integrante da

administraç~o geral da empresa, nas quest~es fundarrentais, e com

ativa participaç~o no processo decis~rio, tendo em vista o obje-

tivo global da empresa.

5ement rar no histórico e nas causas que provocaram a

mudança, podemos ressaltar os esforços pa ra a definição do obje-

tivo global da empresa e como a administraç~o financ eira t eve S!!

as funç~es redefinidas para o atingimento d:J mesmo,..

Esse objetivo tem sido alvo da an~lise teórica e exis

te concord~ncia suficiente para defini-lo do ponto de vis ta da

adrni.n is t raç~o fina nce í na , como a maximiza ;:~o do valor da empr esa

para seus donos. O atingimento desse ideal, tomado como norma de



aç;o da administração financeira, deve ser tomado por meio de d!!

cisões equilibradas, em combi naç~o ~tima, envoLvendoe-vo scí nvest j,

mentos, o financimento dos mesmos, e a politica de dividendos.

o valor da empresa para seus donos ~ afetado pelas -
decisõe s sobre qua lq uer desses tres aspectos, intima me rrte r eLacj,
onados. A politica de investimentos e de financiamentos procura,

I

• pv~a de regra, atraves do aumento da lucratividade, o aumento do
valor da empresa. Mas ao aumentar a lucratividade, quase sempre
aumenta o risco para os donos, o que provoca uma diminuição, ai~
da que subjetiva, do valor da empresa para os mesmos.

A pOlitica de dividendos pode influenciar os acioni~
taéna atribuiç~o do valor ~ empresa, influenciando o valor da -
empresa a curto ou a longo prazo.

IV A " •A interrelaçao desses tres aspectos e inevitavel e
qualq~er decis;o que afete um d~les produzir~ um impacto sobre o
preço da aç~o no mercado, que ~ um fridice do valor da empresa,
desde que levados em conta os lucros por aç~o presente e futuros
previsfveis, o tempo, o risco e a polftica de dividendos.

Nesta dissertação nao abordaremos esses aspectos 1n-
terrelacionados mas nos fixaremos na análise das decisÕeS em to~
no de um deles, que é talvez o mais importante d~s três ~ o in--
vestime nto - ou seja, o montante dos ativos a serem mantidos e a
composiçao dos rre smos, e com atenç~o espe cial ao chamado - orça-
mento de capital - um dos principais aspectos da decisão de in--
vestimentas, com a seleç~o de novos investimentos e a administr.§!
ção ~os ativos existentes, com a preocupação quanto ao nivelde
liquidez, com vistas aos beneficios a serem obtidos no futu ro,

~--- .._---------~_.
e~_.-º __riscoincrem.eJlt_aloqu_e"_aº~~J.Sl_nél_~.~~~~~esa. Mas n~o -
nos envolv~remos no seu efeito sobre o valor da empresa para os

Examinaremos os investimentos com relação ao re~orno~ ._~._--~._--~- - _..-.-....-<--~-

I"

donos, visto que não examinaremos os problemas interligados
nanciamento dos investimentos e poLi t í.ca de d.í.ví.dendos ,

fi

Examinaremos os m~todos para decisão de investimen--

I"
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tos ea incerteza envolvida na determin~ç~o de cada componente da
#/ti ,. ,. "."

infOrmaçao •. Nossa inte nç ao e examinar cri ti carnen te as so luço es

propostas para a mediç~o da incerteza e quantificaç~o do risco

associado às decis;Jes de investimento. {, tamb~m. opinar sobre a
• t? • ,operacionalidade dos i Lns t r umerrt os vLo q.í cos e rrE tematicos e os re-

cursos de utilizaç~o dos computadores eletr3nicos para uso das -

empresas no Brasil, '"na nossa epoca, com os recursos de que dis--

poe, aprimorando sensivelme nte os dados pa ra a decis~o, reduzin-

do a margem de erro e, portanto, o risco.

r-
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~o ABORDAGEM ECONÔMICA

Desde o infcio do s~culo, diversos economistas -1-

lançaram os fundamentos para uma abordagem econômica profunda ao
orçamento de capi tal. Nas d~cadas de 1950 e 1960 a literatura
técnica permitiu maior aprofundamento no conhecimento da matéria.
JOEL DEAN, em sua obra acerca do assunto (7) traduziu a import~n
eia de um dcs aspectos D8sicos da alta adminis traç~o das empre--
sas. - o investimento - e reconheceu a necessidade de um esquema
anal.itico que sistematizasse a aç~o administrativa em relaç;o ao
problema. ,. , NDesenvolveu uma abordagem economica as decisoes sobre
investimento interno, dando ênfase ao fluxo de obtenção e gasto
de capital, ~artindo da experi~ncia pr~tica de diversas grandes,..
corporaçoes americanas e despert~ndo o interesse dos estudiosos
da matéria e dos profissionais da administração ·financeira, den-
tro do esp.irito de busca de soluç;jes, redef iniçõe s e estru tura--
ç.ão de uma teoria da administração financeira que vem marcando -
esse campo da administração.

Nessa linha foram desenvolvidos métodos de avaliaç~o
para a decis;o de investimento, embora reconhecendo-se. que o ad-
ministrador financeiro tem pouca Ou nenhuma responsabilidade op~
racional sobre os ativos fixos da empresa, existe um consenso g~
ral de que ele é a peça b~sica na atribuiç~o de capital para es
ses ativos. Foi também ampliada sua responsabilidade, incluindo-
se fus;jes e incorporaç~es, liquidações e reabilitaç;jes no ~mbit~
das decis;;es de investimento, que de~em ser avaliadas da mesma -
maneira genérica como para uma proposta de investime nto
internamente (4).

gerada

A obra de BIERMAN e Sf"IIDT(6) veio trazer uma clara /
concepçao de como avaliar propostas de investimento. Convencid6s.

1/1 ' #I. 1/1de que o metado de valorprQsente e super10r aos outros metodos
de avaliação, desenvolvem seus argumentos fazendo an~~ise crIti-
ca dos diversos métodos.
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As regras de decis~o propostas nesses m~todos s~o vi
lidas sob condiç~es de certeza e de mercado de capital perfeitoo

Reconhecendo o artificialismo dessas situaç~es, posteriormente,
introduzem mercados de capitais imperfeitos e incerteza, condi-
ç~es sob as quais as soluç~es sugeridas revelam-se muito menos
satisfatórias o

o exame dos m~todos de avaliaç~o para a decis~o de
investimento leva a uma abordagem teoricamente correta e facil-
mente aplic~vel ~s decisSes de orçamento de capitalo A abordagem
consiste essencialmente na escolha de uma taxa de desconto. ré-

.presentanda o valor do dinheiro no tempo, identificada com o cu~
to de capital para a empresa, e na aplicaç~o dessa taxa aos flu-
xos de caixa (desembolsos e·entradAs), a fim de computar seus \'.ê,

lares presentes liquidas. A soma de tOdo§.2§ val~§'-2..r.~k2. ..;.

das imediatas) constitui o valor presente "liquido do .i.n ve st i me n-,

to~

Os procedimentos expostos sao corretos e de simples•..
aplicaçao desde que se assuma: 12)- que existem mercados que of~

reçam fundos, no volume necess~rio, ~ taxa de desconto no tempo
considerada para os c~lculos, e 2g)~ que os fluxos de caixa assQ
ciados com o investimento em an~lise sejam conhecirlos ~om terte-
za.

Essas duas premissas, no entantb, praticamente ine-
xistem no mundo rsa! dosneg~cios, onde a incerteza ~ uma cons-
tante .•Assim, ,. I>a abordagem acima descrita 50 S6ra operaci~nal ~e

conseguirmos contornar o problema, transformando as .... ....s~I.uaçoes -
reais em situaç~es equi~21entes ~ certeza. Antes de expormos. as
soluç~es propostas e as ~nalisarmos criticamente, expore~os os
principais m~todos de avaliaç~o, Suas vantagens e defici~ncias.

Con0~m lembrar que as empresas decidem diariamente
sobre investimentos que, Ou por envolverem montante de fundOS p~
queno.5, ou par estarem relacionados com as "" .p r e t a c e s operaciDnais
j~ consagradas pela empresa na Sua vida passada, n~o exigem ~~t2
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dos especiais e exames cuidadosos. Esses investimentos quase se!!!,
pre est~o previstos em orçamento de capital anual e a aprovaç~o
de cada um deles est~ colocada num escal~o relativamente baixo~
dent ro da organiz aç~o. Mui tas empresas estabele cem niveis de di~
A . Ppendias em investimentos de capital, ate os quais os executivos

de determinado escal~o podem decioir, usando Sua experi~ncia pe~
s oaL e acima dos quais deve ser feito um p edi do de autorização a

um escaLeo mais alto, expondo-se as raz~es do investimento, -jus-
;9tificando-os com os elementos que d Lspuzer-em, Isto tudo, ate ou

~ - t' f'tro n1vel que pooer1amos chamar de cr1tico pelas grandes somas -
de dinheiro- envolvidas • havendo possib ilid adede modificar sensi- , -velmente a operaçao ate entao vigente na empresa e mudar de modo
significativo os lucros espe~ados, com os riscos a-que estar;o _
sujeitos~ Essas mudanças, provavelmente alterar;o o valor da em-...
pres a na ç onc e pç eo dos acionistas e credores ~

Acima d~sse n{vel critico ~ que comumente sao empre-'----~_.~--- -.- -----
gados os m~todos aceitos pelos teóricos dam'atéria e pelos execu-.--- -

tivos comexperiencia na vida empresarial. ~-~bvia que esse nrvel
critico é diferente de uma empresa para outra, dependendo de seus
ativos, de seu retorno atual, da compasiç~o de seu passivo, do -
ramo de neg6cios, da vis;o de seus administradores, da influ~ncia

AI " # IVdos acionis tas sobre a adminis traç ao, etc. Porem, os metodos sao
v~lidos para qualquer tipo e volume de investimento e os proble-
mas da incerteza e risco est~o associados a todos ••

Recorihe ce-s se tamb ~m que nem todas as decis;e s de in-
vestimento podem ser descrita~ em termos de valor monet~rio, em
disp~ndios e/ou beneficios resultantes e, para essas os métodos
sao inaplic~veis. À medida, porém, -que as orga nizaços s empr esari
ais conseguirem aumentar a habilidade para planejar as necessid~

Ao ••• , '"des e prever. as cansequeneias das decisoe s, aumentara o numero -
de investimentos que poderão ser descritos razoavelmente bem, em

-, ,termos -de valor monetario. Este e um au~ro tipo de problema que
foge aa âmbito deste trabalha.

,Os investimentos para fins de analise costumam ser -
classificados por sua relaç~o de depend~ncia com ou~ros projetos

I-
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disponiveis, simult aneament e, ... .para uma empresa e pela sequenc1a
em que se dispõe os res ultados das entradas e s aidas de caixa -
nos periodos da vida de cada proj et o , Assim, para que um proj eto
X seja economicamente independente de um projeto Y, devem ser sa
tisfeitas, simultaneamente, as seguintes condições: a-) ~ neces-
s~rio que seja possivel aceitar-se tecnicamente o projeto X, in-
dependentemente da aceitaç~o ou n~o do projeto Y; b-) o fluxo l!
quido de caixa do projeto X n~o ser~ afetado pela aceitaç~o ou _

~ ..•rejeiçao do projeto Y. Caso contrario, serao economicamente de--
pendentes. E, se a decis~o de se aceitar o projeto Y aumentar as
entradas de caixa {ou diminuir as saidas) do projeto Xg o proje-
to Y ser~ classificado como um complemento do projeto X. Por ou-
tro lado, se adecis~o de se aceitar o projeto Y diminuir as sai
das de caixa (ou aumentar as saidas) do projeto X, o projeto Y ~
considerado como um substituto do projeto X~

No caso extremoem .que as entradas de caixa do projg
to X serao eliminadas caso se aceite o projeto Y, ..ou, se e tecni
camente impos~!vel aceitar-se o projeto X caso o projeto Y tenha
sido aceito, ent~o os projetos Xe Y s;o classificados como mutua
mente exclusivose

Do mesmo modo, o projeto Y é considerado pré-requisi
to do projeto X quando as entradas de caixa do projeto X depen--
dem totalmente da aceit~~o do projeto Y.

Quanto à sequenc ia dos ,resultados, um investimento e
dito convencional q~ando ~ouver um ou mais perrados de desembol-
sos de caixa (ou entradas) seguido de um ou mais periodos de en-
tradas (Qu desembolsos). 5er~ dito n~060nvencional quando um ou
mais periodos de entradas (cu vdesemb oLsoa ) são entremeados com -
um ou mais periodosde desemb~lsos (ou entradas).

o m~todo do periodo de restituiç~o é um dos mais sim
pLes e, ao que parece, mais f zequentere nte usados na mediç~o do
valor econômico. de um investime ntc, Ele é definido como a ext en-.
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~ ~ .aaa de tempo necessar~a para que o fluxo de entrada de caixa prQ
duzido por um investi~nto iguale o desembolso original de caixa
exigido pelo investimento.

/--

I·

No caso do fluxo de entradas ser constante de ano PA
Ea ano, ent~o o per{odo de.restituiç~o pode ser determinado divi
dindo o total origihal do desembolso de caixa pelo montante das
entradas de caixa anual esperadas. Se um fluxo de entradas espe-
radas n~o ~ oonstante de an6 para ano, ent~o Q perfodo de resti-
tuiç~o deve ser determinado pela adiç~o dai entradas esperadas -
nos anos sucessivos at~ que o total iguale o desembolso original~

Comumente os administ~adores que admitem este.~~todo
estabelecem
tam todas as propostas do investimento para as quais o perfodo

._. ., p. r)', .de restituiçao Tor ma~or ao que o max~mo. U metodo pode taillJ8ro
sei usado para classificar investimentos alternativos, dos quais
os que tiverem os mais curtos per{odos de iestituiç~o dar~o as -
melhoresclassificaç~es. Ele ~ bastante simples epooe ser sati~

. .

fat~rio quando a restituiç~o ~ t~o r~pida que d~ um altfssimo r~
torno comparado com o normal da empresa, ficando disponfvel para
a ~plicaç~o em outros investimentos e tamb~m quando n~o tem as -
complicaç~es de comparaç~o com investimentos alternativos, situA
ç~o em que aparecem suas d~as fraquezas que s~o: la.) n~o leva
em conta as entradas de caixa ap~s a data em que ~ completada a
restituiç;6; 2a.)

..,nao leva em conta as diferenças dos momentos. -
de oco rr;ncia das entradas de caixa realiz adas antes -d a dat a em
que ~ com~letada a restituiç~o. Assim, o m~todo ~ desclassifica-
do como um instrumento geral de mediç~o e comparaç~o d~ investi-
mentos.

pO metado que utiliza a razao, entr~das provenientes
do investimento dividido pelo montante do investimento, pretende
classificar in~estimentos alternativos. Por;m, ao deixar de con-
siderar o m6mBnto d~ proveni~ncia ~ inconsistente cbm o princIpiO
geralmente aceito que um~ unidade monet~riahoje ~inais valiosa
que a mesma unidade receoida no futuro. Assim, ignorando o fato
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que o produzido mais cedo ~ mais valioso que o mais tardio, uma
vez que aquele pode ser reinvestido, ~ inferior aos m~todos que
levam em consideraç~o a ocasiao do produzido.

Parte do mesmo principia que o anterior, s~ que em -
vez de tomar a raz~o da geraç~o total de caixa sobr~ o disp~ndio
inicial, como naquele caso, primeiramente divide a geração total

,pelo numero de anos durante os quais ela acontece e esta cifra -
(geração m~dia anual) ~ então dividida pelo desembolso original
requerido pelo investimento.

o m~todo fornece res~ltados razo~veis no caso especi
aI onde as vidas dos investime ntos considerados são iguais e po-
de-se ignorar a qualificsç~o dageraç~o de caixa na ocasiao aprQ
priada. O fato de parecer levar na devida conta a ocasião do in-

• IP • ,.., 1'.vest1mento e enganoso, p01S ao tomar a geraçao med1a anual, nen~
ma ponderação ~ feita com relação ~ duração da geraçao.

2.. GERAÇÃO J::!hDIA ANUAL SOBRE .Q VALOR CONTÁBIL DO INVESTH1UnO

Este m~todo é usado visando dar a medida da efici~n-
cia do investimento ~ també~ como meio de escolha entre v~rios -
investimentos internos propostos.

A geraçao média utilizada para esta medida é comput~
, ,

da apos a depreciação.Por outro lado, sendo o denominador um v~
, - ,lar contabil, numerador e denominador dependerao do metodo de d~

preciação utilizadoQ

Um procedime ntoal ternativo é dividir a geraçao
I-me-

dia pelo custo do investimento, sem subtiair a depre~iação resul
tan te.

-O-primeiro procedimento é uma medida comum e ~til do
desempenho, mas menos ~til como um instrumento para a classificã
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l çao de investimentos, pois falha em nao levar ~m consideraç~o a
ocasiao dageraç~o. O segundo procedimento tem certas vantagens

,. ,.,.,. ,." .sobre o uso do valor contabil. Elas nao sao tao importantes em -.
orçamento de capital e relativamente pou~o importantes compara-
das com a faLha em n~o levar em conside ração a qeraç~o de caixa e

Esta falta ~ que conduz ~s mesmas classificaç~es incorretas quarr
do ~ usado o valor cont~~il, exclui~a a depreciação.

10••fLUXOS DE CAIXA DESCONTADOS

Os m~todos
,

vistos acima foram eliminados como medidas
v~lidas para avaliação na decisão de investimento, tendo em vis
ta, primordialmente, a inabilidade dos mesmos de levar na devida
conta a ocasiªa da ~eração de caixa dos investimentos.

Os dois m~todos expostos a seguir, formar~o o grupo
dos que utilizam o fluxo de c~ixa descontado, baseados no conce!
to de valor p·resente.•O valor presente de determinada quantia em
dinheiro a ser recebida daqui a um certo número de periodos de
tempo (anos, meses, etc.) corresponde ~ quantidade em dinheiro
que necessita ser investida hoje a juhos compostos a uma taxa de
juros e fre~uencia de composição estabelecidaso

.,.
Por exemplo, o valor presente de Cr$ 100.000 a ser -

recebido daqui a dois anos, ~ taxa de 3%, com composição anual,-
~ CrS 94.260. Ou seja~ Cr$ 94.260 aplicados num investimento que
rende 3% de juros compostos anualmente, produzir~ no fim de dois
anos Cr$ 100.000. Com as tabelas disponfveis que dão os apropri~
dos valores de convers~o para as v;rias taxas defjuros, , .os calc!:!,
los s~o simples para a conversão de quaisquer s~ries de atuais -
ou futuros recebimentos ou desembolsos de caixa, em um valor pr~
sente equivalente~

-ª.) 'lI)~tododo Rendimento (Q1! da Taxa de RetoE..O.9Jde .!:!E!.Investimen

Utiliza o conceito de valor presente, mas busca evi-
tar a escolha arbitr~ria de uma taxa de juros. Consiste em enco,!!



- Ntrar a taxa de juros que tornara o varar presente das geraçoes _
de caixa esperadas de um investimento igual ao valor presente dos
desembolsos de caixa requeridos pelo investimento. Tal taxa de -

- .juros e encontrada por tentat1va ~ ~rro.

P~rtindo de uma taxa aroitr~ria obtem-se o valor pr~
sente tanto das geraç~es como dos disp~ndias esperados de um in-

r

vestimenta. Se o valor presente das 'geraç~es de caixa exceder o
valor présente dos disp~ndios, ent~o, ordinariamente, alguma ta-'

p ,..,

xa mais alta podera torna-los iguaiso Por tentativas a taxa de ~
t> t>juras aproximadamente carreta podera ser determinada e ela e apl~

sentada como a rendimento do ~nvestimento.

No casa de um investimento convencion~l o rendimento
I

I·
(ou taxa de retorno) do me~mo representa a mais arta taxa de ju-
roa que um in~a~tidor pod~ dispor-se a pagar, sem perder dinhci-
ro, se todos os fundos para financiar o investimento fossem tom~
dos por empr~stim9 e o d~bito (ca~ital e jurbs)fosse restituido
com as geraç;e~ de caixa do investimentn (convencional), ~ medi-
da em que alas fossem sendo obtidas.

Q) Valor Presente Liquido

Esta medida é uma aplicaç~o direta do conceito de va
~or presente. Para o seu c;mputo s~a t:> •necesser i.o s os seguintes pa§.

..
sos: 12) a escolha de uma taxa de juros apropriada; 2E} o compu-
to ~o vaIar presente das geraç;es de caixa esperadas de um inve~
time nto; 3!!) o c~mputo' do valor prese nte dos dispê ndi.os.de caixa
requeridos pelo investimento.

o valor presente dasgeraçoes menos o valdr presente
das disp;ndios corresponde ao valor presente liquido da investi-
mento. O'cr í t erí.orecomendado pere aceitar ou rejeitar é: - ace.!,
tar - todos as investimentos independentes cuja valor presente -
liquida for maior ou igual a zero;- rejeitar ~ todos os invest~

f' • :'mentos cuja valor presente 11qu1do for menor do que zerd •

.'" Visto que a valor present~ de um investimento depen-
de da taxa de juros que fo~ usada, n~o existe uma ~nica medida -
do valor presente, mas um gru~ode meoidas, dependendo de que ta

..



,
I. xa de juros for escolhida~

';h
Sempre que for possIvel determinar prefer;ncias obvi

as entre pareS de investimentos pelos m~todos anteriormente des-
critos, o m~todo do valor presente lIquido classificar~ estes. in
vestimentas na ardem carreta, n;a importando que taxa de juros _
seja usada para computar o valor presente. Entretanto, conv~m nQ

.., p

ter que esta conclusao e verdadeira somente se for usada a mesma
taxa de juros para determinar o valor presente .de ambos investi-
men tos e

Podemas concluir que o m~toda do valor presente, ain
,da quando usado com a taxa de juros errada, dara melhores resul-

tados do que medidas que n~b incorporam o fluxo de caixa descon-
, ,.", P ~tado, no sentido de que ele naofara certas especiesde erros _

'b ..0_ \1).05",

Se observarmos as aplicaç~es pr~ticas daé medidas de
valor presente e das de rendimento (taxa de retorno) veremos que
n~o d;o as me~mas classificaç~es na comparaç~o de pares de inve~
timentos e nenhuma das classificaç3es podem, "a priori", ser eli
minadas como incorretas, n~o obstante, sendo diferentes, poderem
conduzir a conclus~es contradit~rias em certas situaç~es.

Em caso de investimentos .i.nd ependentes, ambos os prQ
cedimentos dar;o as mesmas recomendaç~es. O que acontece ~ que ~

~ , . .muito mais dif~cil usar corretamente o metado do rendimento (ta-
xa de retorno) e, portanto, recomenda-se (6) o m~todo do valor _
presente. Isto se acentua diante da frequ;ncia com que a empresa
se defronta com investimentos mutuamente ~xclusiv6s. Neste caso
o m~todo do rena imento d~ recame ndações menos carretas para invE§.

,.. , .timentos mutuamente exclusivos po~que reflete a med~a em vez de
refletir o fluxo de caixa incremeGtal.

No caso de uso do m~todo do rendime nto a escolha do
melhor de dois investimentos depende da- série de fluxos de caixa
incrementaI ser semelhante a um investimento convencional ou n~o.
Se usado apropriadame nte, o m~todo do rendimentocond.uzirá real-
mente ~s mesmas escolhas indicad~s pelo m~todo do valor presente.

, ,
Para isso e necessari o ater-se a regras complexas pelas seguintes
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consideraç~es: la.} Um investimento isolado pode ter mais do que
um rendimento (taxa de retorno), podendo ser lucrativo s~ se o -
custo do dinheiro estiver entre os dois pontos correspondentes a

,
essas taxas, ou fora deles. O metodo do rendimento pretende en--
contrar a taxa ~nica. 2a.} No caso de dois ou mais investimentos
mutuame nte exclusivos di spon ÊveLs ~ nace'ss~rio analisár as duas
propostas sí.muLtane ane rrt e, decidir qual a mais desejável e comp.ê
rá-a com as propostas dos outros, continuBndopor eliminaç~o at~
a escolha do melhor. O valor presente indica imediatamente qual

pa proposta mais des~javel de um gxupo de propostas mutuamente e~
clusi vas. 3a,l No caso de um invest Lmento isolado ~ prec iso dete.!:
minar se o fluxo de caixa, corresponde a um investimento. ordin~-
rio ou a um empr~stimo do ponto de vista do tomador. 4a.) Pode
n;o serpossfvel definir o rendimento para uma s~rie de fluxos
de caixa. 5a~) Pode acont8c~r que o custo dn dinheiro n~o seja o
mesmo em tod6s os perfodos de tempo futuro •

•..
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11. ~ PREVI5~ES

PORTERFIELD (5) chama a a t e nç ao para o fato de que o Wt~
problema das previs~es bem feitas imp~egna o problema da tomada Q~~

de decisão de investimento. E, mesmo dispondo de técnicas aprim~
radas para fundamentar a decisão, com um instrumental matem~tico
sofisticado, com o auxilio de c omput ado r-es eletrônicos para torn-~
rem os c~lculos vi~veis, os resultados finais es~arão extremamen
te influentiados pelas previs~es b~sicas. Cada decis~o baseia-se
em previs~es de uma ou outra espécie que s6 serão ~teis se forem
realmente r-e pxe serrt a t í vas do f u tur o, Portanto, afirma POTERFIELD,
o principal problema pr~tico da tomada de decis~es ; o de fazer

. ~ ,
preva soe s ce rtas com base QO.S. dados obse_~va\le~';'~!;LHª.."iÜ....LJc~l::i~~de•.""-..- .~-

N ,

Parte-se da su~osiçao de que o futuro ou e conhecido
ou pode ser estimado com alg~m grau de confiança6 Assim, tomar _
decis~es significa fazer previs~es, que por sua vez implicam em
maior ou menor grau de incerteza.

12. SITUl\Ç~ES Qh DECISÃO

Os encarregados da tomada de decis~o defrontam-se com
tr~s tipos de situaç~es de decis~o: A situaç~~ oe certeza que r

e

\

caracterizada pelo fato de que para cada curso de aç~oexiste um
e um 56 resultado conhecido. A situação de risco que difere da
de certeza pelo fato de que ~ possivel para cada curso de a~~o -
mais de um resultado, se bem que os diversos resulta~os e a di~-
tribuiç~o de proballiilidades que descreve as suas ocorr~ncias são
conhecidos. A situaç~o de incerteza que envolve m~ltiplos resul-
tados para um curso de ação, diferindo da situa:;~o de risco por
não serem conhecidas as dimens~8s dos possfveis resultados e/ou

N . . ,as suas di~tribuiçoes de probabilidades. Esta ultima seria situª
~ao de incerteza absoluta se n~o existisse nenhuma infor~aç~o 52

bre a mesma que ~ um caso extremamente raro e n~o tem interesse
para a análise. Quase sempre existem dados que permitem alguma _
estimativa, evitando a situaç~o extrema.



Uma das grandes preocupaçoes no processo de tomada -
de decis~o ~ reduziras situaç~es de ince~teza em situaç~es mai~
desej~veis de risco ou certeza, e, na medida do possfve~, conve~
ter risco em certeza~ Na realioade situaç~es de certeza tamb~m _

. .pocorrem rarame nte, mas o conceito e um instrume nto poderoso para
aperfeiçoar as decis;es intuitivas. O·tratamento "como se" abre
as portas para uma ma nipulaç ão ape rfeiç oada de um problema compl.§.
~o e difIcil. Para sair de uma situação de incerteza procura-se -
convert~~la numa situaç~o de quase-risIDo atrav~s da pr~jeç~o de
uma distribuição subjetiva de seus poss{veis resultados e estabe
lecer probabilidades subjetivas para cada um deles (5).

Diversos autores, ainda que concordando com as defi-
. 1·'" ri t . . t . p .•nl..çocsc ass~ca3 •..8 cer 8z.a, rl..s:::::oe l..nceraza, na pratl..ca usam

o termo incerteza no lugar de risco (6)~ Assim ~ comum falarem -
~ -".em situaçao .de incerteza referindo-se a situaçoes inconfundiveis

de risco, que na realidade são as ~nicas que interessam ~ an~li~
se. Alguns ainda fazem outra distinção caracterizando as s í t uaç Êes
de risco como de incerteza relativa ~ qual est~ associado deter-
minado iisco. Neste trabalho os termos incerteza e risco serao.-
usados intercambiavelmente, descrevendo todas as situaç~es nas
quais o tomador de decisão não conhece as consequ~ncias relevan-
tes de cada alternativa sob conaidera~ão (6).

Um grande n~mero de fatores introduzem risco nos in-
vestimentos de capital numa emp~esa. Entre eles podemos citar: a
economia em geral, fatores eco~~micos peculiares ao investimento,

•..• _ P Aa concorrencia, o desenvolvimento tecnologico, as preferencias -
do consumidor, e a m~o-de-obra. Conjugados, éles tornam {mpossf-
vel predizer com certeza as receitas, os custos, as necessidadçs
de numer~rio, etc., que se darão ao longo do tempo.

13 • .Q tlrTODQ CIEf\lTfFICO

A complexi~ade e dificuldade dos problemas de decis~
exigem para suas soluç~es a utilizaç~o das melhores e mais pote~

\ .

tes t~cnicas existentes. Uma das t~cnicas gerais mais poderosas
e bem sucedidas para0 entendimento de situaç;es complpxas tem
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sido o chamado m~todo científica, que quase sempre se expressa ~
trav~s da linguagem universal da matem~tica. Diante da complexi-
dade de muitas problemas de decis~o~ as hip6teses que devem ex--
planar as situaç~es correspondentes s~o, com frequ~ncia, expres-
sas em linguagem matem~tica, ~ . . ,atraves dos chamadas mooelos matem~
ticos dos problemas a que se referem.

o modelo tenta relatar as caracteristicas essenciais
da situação, sendo,portanto uma a bs t r eç ao do problema e n~o o Pr.9

prio problema. Boa parte do instrumental met emá t Lca de que hoje
dispomos foi criado como consequ~nci8 do esforço para a solu;~o
de problema~ surgidos nas divers~s ci~ncias, inclusive em partes
da pr6pria matem~tica. Novas adiç~es est~o senda feitas frequen-
teme n te nesse campo na t entati va de r esolver os problemas de de-
cis~o nas mais diversas ~reas. Basta dizer que programaç~o line-
ar. teoria das jogos~o~E.a~_t_e da te_'?Eiada de ci.sao ,,~s~a_tf~!i-
ca foram criadas nas tr~s ~lti~as d~cadas(~l(9).

o modelo matem~tico ~ usualmente da forma E : f (x.,
~

. .-Y') onde E representa alguma medida da eficacia com que OSOOJB-J _ ,
tivos sao atingidos; x. representa um conjunto de variaveis con-~
trol~veis e y. representa o outro conjunto de vari~veis que nãoJ _
estia sob a controle das tomadores de decisao. Assim dados as v~
lares para Y'J o modelo matem';tico poder~ ser usado para determi

J
nar os valores das vari~veis que maxi~izam E.

Encontrar os valores das vari~veis x. para os quais E
a

~ umm~ximo significa resolver o modelo ou derivar a solução pa-
ra o modelo. Para isso podemos nos valer das teoremas desenvolvi
dos 'por geraç~es de matemáticos e Dependendo da complexidade da
modelo, centenas, milhares e at~ milh~es de c~lculos podem ser
necess ~rios para derivar a solução.. Odes envo1vime nto do c crnpu t.§.
dor eletr~nico permitiu derivar soluç~es, para certos tipos de
prob~~mas, o que seria impratic~vel pelas calculadoras convenciQ
nais, ampliando enormemente a gama de probl~mas que tem soluç~o

, ~ p .-,. •pelas tecnicas matematicas~ Convem ressaltar que e necessar~o q~
o modelo .represente o problema com suficiente precis~o de tal so!:,
te que a SJIUi~O para o modelo seja tamb~m a soluç~o para o pro-
blema (6).

I·



14•.PROBABILIDADES

A probabilidade ~ a medida da possibilidade de ocor-
A

rencia de um evento. Ela poae se~ extraidà de qualquer das tres
f~ntes:lae) da frequ;ncia %el~tiva de eventos passados, de 'uma
experi;ncia ou de uma pesquisa; 2a.) de distribuiç~es te6ricas;-
3a.} d~ julgamento subjetivo do tomador de decisão. A primeira _

•••• p

das tras e considerada por alguns como de pouca utilidade numa

I
decis~o empresarial porquep na pr~tica, nao acorre grande ,

numero
de tentativas repetidas, , ....grande numera de vezes, sob circunstan-
cias controladas. Entretanto, req.ís t ro s hi st crac os , com os c'é:vi-
dos pressupostos servem de base para levantam~nto de fr~q~~ncia
e s~atransformaç~o em probabilidades.

Para usar a distribuiç~o de probabilidades como um _
modelo da realidade s~o neccss~ri~s C8rtas suposiç;cs: 12) 3S2U-..
mir que a soma total das frequencias seja uma amostra represent~
tiva do passado (isto ~, n~o e~istem influ~ncias desfavoi~veis _
na maneira pela qual a amostra foi selecionada); 2Q) ass~mir que

6'

o futuro sera' tal como o passado, tomado como amostra; 3Q) assu-
mir que o n~mero de ~mostras são independentes da ocasi~o em que
os fatos registrados aconteceram.

A terceira das fontes (j uI game nto .sub j e ti vo ) ~ co.nsj,
~ derada pouco ~til por muitos estatfstic~s, contudo ela' pode ser

usada desde que n;o se perca de vista que ~ uma representação do
estado de crença da pessoa (6)~

Uma p ,ser~e de definições extraidas da obra de SPURR e
BONINI (10) ajuda-nos a entender melhor a teoria das pr-obab í Li.dg
des que ser~ usada neste trabalho: ,Uma probabilidade simples ~ 'a
probabilidade de ocorr~ncia de um evento singular. Uma probabili
dads conjunta ~ a prob~bilidade Co que dois ou mais eventos ve-

,nham ambos a ocorrer. Uma probabilidade condicional e a probabi-
lidade de ocorr~ncia de um evento, dada a ocorr~ncia de um ou ma
is eventos. Uma probabilidade marginal: a probabilidade de oco~
r~ncia de um evento singular, determinado pela soma das probabi~
dades conjuntas que envolvem aquele evento. Dois eventos s~o es-
tatisticamente .inde penc entes 'se a probabilidade condicional de _
um, dada a ocorr;ncia do outro, , ..e igual a prob ab í.Lí.dacíe do primei'

'.
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ro; isto ~, se P ( A I B ) P ( A i.

Independencia implica que o conhecimento de um even-
to n~o tenha nenhum valor na prediç~D de outro evento. Se dois ~-ventos sao mutuamente exclusivos, a probabilidade que um ou o ou
tro oco~ra ~ a soma das respectivas ~robabilidades simpl~s~ isto
é, P ( A ou B ) = P (A ) + P ( B ).•Se os eventos n~o forem gJutL~!!

Dmente exclusivos, a probabilidade ~ue um ou outro OCOrra e ~ so-
ma das res pectiv as prob ab ilid ades simples, me no s a p robabilid ade
conjunta dos dois eventos: P ( A ou B ) = P ( A ) + P ( B P
( A , B ). "A Probabi I Lo ade conj unta de que do is e v e ntcs { A e B )

li'

ocorram e a probabilidade condicional de um, dado o outro, vezes
a probabilidade simples do segundo~ isto ~, P ( A , B _ P AI
B P B) ."Quando os eventos forem independentes, P A I B )
= P ( A ), ent~o a probabilidade conjunta ser~ meramente o prQd~
to de uma probabilidade simples: P ( A , B ) = P ( A ) P w }u •

A distribuiç~o de probabilidades ~ uma relaç~o funciQ
nal entre a vari~vel aleat6ria ( r) e o conj~nto das probabilid~
des P ( r ). D~~~Eibu~ções de probabilidades podem ser d i sc.re.ta.s
ou continuas, dependendo de se: ou a vari~vel aleat~ria poce ser

•...... -" - - -. . "~'----.- ~ .
p

tomada como um unico conjunto restrito de valore~ ou pode ser to
mada como qualquer valor dentro de um intervalo.

o valor esperado de uma distribuiç~o de prooabilida-
desdiscretas ~ a m~dia ponderada da vari~vel aleat6ria," sendo _
os pesos, as respectivas probabilidades, isto ~, E ( X )
• p X,).

Ex

A variancia de uma distribuiç~o de probabili~ades
discreta li' dos desvios m~dia quadrado, ,.e a soma da ao vezes as re§.
pecti vas probabilidades: V2 b [r E ( X ] 2 p ( X ~

::- l_X - ~ ,
o ... '" raiz qua drad a da variancia.desvio padrao e a

Distribuiç~es de probabilidades especfficas: A dist~
buiç~o binomial caracteriza situações nas quais estamos colhendo
amostras de uma populaç~o de atributos que tem somente dois valo
res (sim ou n~o, sucesso ou falha, etc.). Ela descreve o n~mero
de sucessos {r} alcançados num. n~mero pr~-fix~do de tentativas.-



(n). Ela ~ uma distribuiç~o discreta. Os pressupostos que supor-
"'"tam a binomial sao 12) a vari~vel aleat~ria pode tomar somente

sucesso ou falha; 22} as tentativas Sao in-um de dois valores
dependentes; 32) a probabilidade de um sucesso permanece a mesma
de te ntati va pa ra tentati va , A dis t ribuiç~o de POI 5 50í~, tal como;:-._ .; --_-~-=- .. ~~ --., ~"'__ ·__7_~.,. .•._,"_._~~. ~ • _

, A# "a binomial e uma distribuiçao discreta. A variavel aleatoria X
poue tomar-õ'"ái;;-;'de z~r~ ou qualq~~r .int e í.r-o positivo. Ela iI'

e.. ,
usada pa!~ representar ocorrencias aleatorias em qualquer unida-

~-_ - ..•

~~_ de me dí.da s. Os pressupostos em que se baseia a distribu\ição 'de
POISSON s;o: 12) existe um n~mero muito grande de poss{veis cear
rencias em cada unidade de med~da; 22) existe inoepend~ncia os _

)
IP li' ••uma unidade de medida f::araoutra; 32 o·numero medio de ocorren~

cias por unidade permanece o mesmo.· Se o n~merode tentat~vas (n)
f or 9rande e a p robabi1io ade J e sucesso (p) f or peque na, a di s t 1:1,

'buiç~o de POISSON tem uma acentuada aproximaç~o com a binomialo-
A distribuiç~o normal ~ uma dist~ibuiç~o contInua representada ~
pela familiar curva em forma de sino.

Os desenvolvimentos da teoriaestat{st~ca nos anos _
recehtes permitiu uma tremenda expans;o no papel da an~lisequan
tintativa em administraç;o e economia. Novas t~cnicas anal{ticas
tem brotada da teoria da probabilidade, pesquisa operacional e _
teoria da decis~o.

..•5AfV1UEL A. 5CHI"lITT (11) apresenta-nos a ao Lu ç ao do prQ
blema de midiç;o do risco dizendo que a probabilidade ~ a lihgu~
gem da incerteza, isto ;, a maneira pela qual transformamos a in
certeza em quase-risco e poo e.no s decidir. Segundo ele, todas as
declaraç~es que expressam incerteza s~o reoigidas em termos de
probabilid ade _, Quando nova informaç~o ~ adquirida reavaliamos
nossa incerteza manipulando probabilidades. O administraoor pode
expressar seu ju.lgame nto pela at.ribuiç~o de uma probabilidade n.';!.

m~rica a cada um dos poss{veis eventos que podem afetar os reBu!
tados de suas decis~es.'Ele pode usar essas probabilidades junt~
mente com informaç~es economicas pafa defuenvolver se~ processo
de tomada de decis~o.

'O'interesse da probabilidade origiMa-se do seu uso -
em infeT~nciaestat{stica_ Pre.cisamos inferir algo acerca de dé-,

A' ,p

terminado f a t o , A base da inferencia e conhecimento e a pro bao í.»
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lidade expressa o vigor de nosso conhecimento ou crençaso Desta
'" .forma atribui-se probabilidades nao 80 para eventos alternat1vos

certos (exemplo: Cara oti coroa)
,p

mas tambem para valores alterna-
tivos incertos (exemplo: identific~ç~es alternativas de uma mos-

, ~ Ntra de rocha). Assim sera possivel falar em acumulaçao de infor-
maçao e ent~o mecir a mudança nos conhecimentos humanos~

Supondo que os problemas de de~is~o enfrentados de-
mandem o uso de informações incertas, mas n~':Jincluem a existê.Q.
cia de oponentes que deliberada~nte tentam anular ou conter os
esforços para a soluç~o, os .slementos envolvidos na tomada de -
de c í sao podem ser .z esum i.dos da s equ Lrrt e .maneira, conforme SCH!"'lITT

(11). 12) existe um n~mero de possíveis ações alternativas, uma
das qu ais deve ser e scoLh id aj Zã ) a situa;:~o -e iTI rnao s - Li rn e s ta do

do . 'un1verso - e uma lista ae possibilidades conhecidas das qua-
is n~o sabemos qual é a correta; 3g) para a combinaç~o da açao
e estado do universo, existe uma consequencia, frequentemente,-

IIY '" • ~mas nao necessariamente, medida em dinheiro. Estas consequenci-
as ou s~o conhecidas ou s~o estimadas;4g) disp~e-se de algumas
estimatives de probabilidades de v~rios ~stados do universo.

I' . A utilizaç;o de~~odas estas informaç3es, satisfazen
do a certos padrõe s de co nsis t~ nci a, deve se r fei ta per a que a
decis~o maximize o objetivo~ N; caso da decis~o de investimento,
o objetivo ~ a maximizaç~o do valor da empresa para os acionis-
tas. Esse valor coincide com o valor esperado, buscado através
do ins trume nt aL estatistico e A palavra es pe rado mo stra que o que
se est~ tentando levar em conta SBO as incertezas.

/

15. VALOri ESPERADO S. UTI1LDAD[

No seu trabalho intitulado "Exposiç~o de Uma Nova -
Teoria.da Mediç~o de Risco" apresentado ~ Imperial Academia De
Ci~ncias d~ S~o Petersburgo par volta de 1730, DANIEL BERNOULLI
(l~) afirmou q~e "desde quando os ~ak~~ticos começaram a estud~
pela primeira vez a me diç-;;odo risco, t e rn havido acordo geral -
da seguinte proposiç-;;o- Valores esperados s~o computados multi-
pLí.c anuo cada possível resultado pelo n~mero de vezes nas quais



ele pode ocorrer, e em seguida dividindo a soma desses produtos
pelo número total de casos poas Êve a s, os quais são todos de me§.
ma probabilidade~" Tal regra, segundo o pr~prio BERNOULLI, n~o
é v;ilida universalmente porque, duas pe ssoas defrontando-se com
riscos id~nticos, meoidos pelo valor esperado, podem ter atitu-
des diversas diante do risco a ser assumido ~ luz de sua situa-
çao financeira e do que representa para cada uma delas o que PQ

~ #

dera ser ganho e o que pod eza ser perdido. A utilidade daquilo
que ganhar, apesar de ter o mesmo preço em termos de mercado, é
diferente para cada pessoa. BERNOULLI crê que pode generalizar

Aa regra substituindo o conceito. de valor-preço pelo de valor-u-
tilidade~ N~o obstante a utilidade ser subjetiva, excluindo as

exceç~es gritan~es, '. .ele assume que .0 acresc~mo da utilidade se
d p • d i ~du o í t . t p'.. f" .a ~ara os ~n lVL uns. con ~nuamRn Br por acreSClmos 1n 1n1tes~
mais e conclui que: " t; . ,

altamente provavel que qualquer incre-
menta em va.Lor, n:ü' i'ilpúrta qu~o insignificante, sempre result.§.
r~ num incremento de utilidade que é· inversamente proporcional
~ quantidade oe bens j~ possuida u. Finalmente estabelece um m~
delo matem~tico para chegar ~ mediç~o do r~sco nos novos termos,
aplicando-o ~ análise dos jogos de. azar, justificanoo uma prop2.
siç~o universalmente aceita na pr~tica· "po~e. ser razo~vel para
alguns individuos investir em um empreendime nto duvidoso e ao _
mesmo tempo ser irracional para outros indivIduos faz~-lo". Ex~
mina ..

tambem os procedimentos das companhias de seguros usando
o mesmo mo de Lo ,

Nessa linha. .de pens ame n to os autores tem ·tratado os
problemas de risco, tomando como exemplo as atitudes das pessoas..em face aos jogos de azar e a compra de seguroo

-FRIEDMAN e 5AVAGE(13) propoem-se a sugerir que uma
classe imeortante de reaç~es dos individuas ao risc6 pode ser _.
raci~nali:ada por uma extens~o'muito simples da an~lise de uii-
lidadeortodoxa. Partindo da verificaç;o ql,leo individuo escolhe
entre alternativas que diferem entre outras coi~as, no grau da
risco ao qual estar;o sujeitos, estende essa observaç~o e const~
ta que ela está constante e claramente presente nas escolhas do
campo economico de uma maneir~ geral.
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--r--
lnicialrrente esquematizam as duas situaç;;es básicas

entre alternativas: aquelas semelhantes ao jogo de azar, especi
ficamente o de loteria. onde h~ dois tipos de prefer~ncias: la.)
op;~o pela certeza, situaç~o em que o indIviduo n~o ~dquire o bi
lhete, evitando incorrer em riscos, tendo certeza de n~o perder
pequena quantia em dinheiro correspondente ao pr2ço do 'bilhete e

, ~
tambem tendo certeza de nao ganhar granae quantia em dinheiro~ _
correspondente ao pr~mio; a 2a.) p

opçao e pela incerteza, situa--
ç~o em que o individuo adquire o bilhete enfrentando os riscos _
caracterizados por: ou pela possibilidade de perder a pequena
qu antia - pre ç o do bilhe te, ou peque na po ssLo i1id ade de ganha.r _
grande quantia - pr~mio da loteria. De forma semelhante, a con--
trataç:;o de seguro contra inc~ndio de prédio de sua propriedade:

, N P _

ISo} opçao e pela certeza, situaçao em que paga o premlO de segy
ro, evitando incorrer em riscos, perdendo a pequenã soma corres-
pondente ao pr~mi~, mas tendo cobertura no caso de perdas por i~
c~ndio. A 2a.)·opção é pelairícerteza situaç~o em que enfrenta _
os riscos caracterizados por: ou pequena possibilidade de perder
grande soma-o valor do prédio, ou a grande possibilidade de não
perder essa grande soma, se o inc~ndio nao ocorreI.

Examinam en tão as e xplit:aç ;;es da escolha e n tre a I te r
nativas envolvendo risco em termos de maximizaç~o da utilidede e

sua rejeiç~o como crença direta da diminuição da utilidade margi
nal. Relembram que a idéia da explicação é antiga, datando ~elo
menos de DANIEL BERNOULLI e constante refBr~ncia ~ mesma e sua _
rejeição que n~Q explica0 fato das pessoas' participarem de jogos.

Citam ent;o NEUMANN e MORGE~5TER~ -2- que desafiaram
a rejeiçao e propõe-se ,a reabilitar a maximização da utilidade _
esperada baseando-se no tr~tamento dos autores citados, ma~ limi
tando-se em parafrasear partes essenciais do argumento dos mesmoo.

l.§.- TEORlfl DOS JOGOS f. PROGRM'1&AO LIiJEAR

Alguns autores tem procurado aplicar t~cnicas &>materna
ticas ~s decisões empresariais e de modO especial ~ decis;o de _
investimento. 8EN~iilN(14) procurou •.t~5tar a teoria dos jogos as
espécies de de c i soe s envolvid~s no orçamento de c api t eL, prcc urejj

d o c o 1 o c a r a 1 9 um r e a 1 i S fi] o n e meto c o 1 o9 i 2 ,(.i a d e c i s ~.:J • ' P a r t i r. '-..o do
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fato que as decis~es ..•sao baseadas nas previsoes e estas saa in-
seguras pelo fato de serem o que s;o, previsoes e n~o adivinha-
ç~o do futuro,prop~e-se a utilizare instrumento da teoria dos
jogO$ para que seja possIvel extxair das previs~es algo mais do
que uma "prediç~o mais prov~vel". Exige, ent~o um coeficiente _
de probabilid. ade es tima dapa ra a p revis~o, os conhecimentos dos
retornos alternativos em situaç~es tendentes ou ~ prosperidade

, ... ,
ou a recessao e o calculo da indiferença das probabilidadeso

I'Atravesdesse instrumento prova que a alternativa _
que melhor remunera (em taxas de reta~nc) dentro da situa~~ü mQ
• () ~ 11' IJII .

zs provavel nao e necessariamente a alternativa que a empresa _
deve escolher. Ai~m disso, atrav~s do c~lculo da indiferença das
.probabilidades, ~ possIvel daterminar que margem de erro ~ per-
missIvel em qualquer pxobabilidade estimada antes que essas es-
timativas induzam a uma decis~o err~nea.

CHARNES, COOPER e MILLER (15) exploram os meios pe-
los quais os teoremas e o aparato computacional de programaç~o

. "

linear podem ser postos a funcionér para a alocaç~o de fundos _
dentro da empresa.

/ lI. HIVISTA DOS li'JSTRJi"lENTOS ATUAIS',
;

HILLIER (16) ~estemunha, com sua experi~ncia, que
um investimento razoavelmente seguro, com certa taxa ~e retorno

I'esperada~ frequentemente ser~ preferida a um investimento muito
mais arriscado com uma taxa de retorno esperada um pouto mais _
alta. Mas acentua que isto ~ part~cularmente verdadeiro quando
o investimento de maior risco ~ t~o alto que a e0entual falha em
atingir as expectativas pode afetar negativa e significanteá~en-'
te a situaç~o da empresa ou indivIduo. E acrescenta que, n~o
oos t an t e os argumentos te6ricos contrários; a pesquisa de PAUL
E. GREE:\l -3- indicou que muitos executivos mantem a ·prefe.r~ncia
por empreendimentos menos arriscados, mesmo quando os recursos
pr6prios ou da'empresa que dirigem s~o mais do que s~ficientes
para fazer iate ~s contig~n~iasadversas. Esta atitude indicada
pela pesquisa pode.ser e~~licada pelas consequ~ncias pessoais -
danosas que os adniinistradores profissionais tem. que arcar di.ar:
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te do fracasso. Adotando uma atitude excessivamen~e cautelosa
eles se protegem dos prejuizos, e dificilmente s~o descobertos -
como pouco competentes uma vez que é dificil, para o Conselho de
Direç~o ou Assembléia dos Acionistas perceber e comprovar que s~
as decis~es n~o s~o as que maximizam o valor da empresa. Acr~sc~
se o fato que nem todas as empresas d~o recompensas pelos ~xitos
adicionais das deci;oes de seus executivos e quando o f~zemf o -
indice utilizado, rarerrente, ou nunca é a rnax.í.rn.i z aç eo do valor -

da empresa, mas sim: atingimento de metas de produç~o/vendas ou
lucro (ROBERT A. GORDJN) -4-.

Desta forma as decis;es que d~6 os melhores retornasr

mas envolvem altos riscos n~o s~o as preferidas. Contudo, que de
c í s o e s e que

- ...empresas conhecem com alguma precisa0 quais sao as
alternativas, quais os retornos e quais os riscos a que se expõe?
At~ que ponto decis~es mais convenientes n;o sao ~omadas por r~
ceio do risco ou por ignor~ncia das soluç~es alternativas? Deix~
do a resposta para depois e voltando. a acompanhar a exposição de
HILLIER que pretende indicar como, sob certos pressupostos, podem
ser obtidas informações explicitas, bem definidas, e abrangentes,
que s~oessenciais para uma avaliaç~o precisa dos investimentos
com risco, através de probabilidade.

.. ...
Examinando o que ate entao (abril 1963) havia sido

escrito sobre como lidar com o risco, HILLIER resume os procecli-
mentos em: ou muito simplificados ou um tanto te6:cicos. ~.simplJ..
ficados usualmente eq' ..ii.vaLem a ·r.eduzir as estima~i'!i=:t§d.o§.po'~~f~·~
veis valore s d~.s flu xos de caixa espe rados du ra nte cada..f'.~':.f(J_do
de tempo em um ~nico valor esperado, num sentido ou intuitivo o~
estatfstico e analisando o problema como se cada um desses valci-

res esperaDos fossem ocorrer certamente. Como exemplo cita GRANT
-5-. O risco as vezes é incluido nesta anális~ pelo uso de uma
taxa ..~e juro para o grau. de risco associado como um padr;o para
a m!nima taxa interna de re~orno aceitável ou para descontar o ~
~luxo de caix~ para um per{odo em particular co~o HIRSCHLEIFER
(17) e 5 Iv,1 TH ( 18 ) •

Segu ndo HI LLIE R esses procedime n tos tem a desvanta--
gem de suprimir informaç~es quanto ao risco de uma proposta oe

-4- citado em ( 5 )
- :,:. ....• r .~ ,. LI i .o '20.1 , .~ "



-29-

investimento. Isto acontece porque um tomador de d ec í sao , mesmo
t~ndo ~ sua dis~osiç~o, a taxa de retorno esperada calculada com
base na distribuiç~o de probabilidades, mas n~o tendo a sua var!
ancia, ter~ que lançar mio de sua pr6pria intuiç~o para a concly

\

sao na co ns id eraç ~o do risc o~

Às vezes conjuntamente com os procedimentos simplif!
# , p

cados e usada a analise de sensitividade (GRANT -5-). O efeito e
indicar se uma das estimativas originais e ra ou muito otimista
ou muito pessimista, mas a an~lise da sensitividade ~ muito 1imi
tada no montante oe infor~aç3es que pode oferecer, e suas concly
N N

soes tendem a sofrer de falta de concisao, p rec í sac e alcance.
I

X Um procedimento teórico ocasionalmente sugerido pre-
tende determinar a utilid ade ou grau de m~ri to de cada possivel _
result eoo e ent~o determinar o valor esperado da utilidade para
us~-lo como medida do m~rito de um investimento como nos traba--
lhos de MORRIS -6- e 5CHLAIFER -7~. Supondo que sejam usadas ut!
Lâ oad es v~lidas e probabilid adesassociadas, este procedimento
pondera apropriadamente os m~ritas do melhor e do mais med{ocre·
dos resultados de um investimento tal que ele Java em conta o ri§.
co co cuidadosa e completame rrt e , Assim, utilidade esperada '"e urna

..

medida ideal do m~rito do investimento de um ponto de vista teó-
rico; Infelizmente, segundo HILLIER, utilidade ~ um conceitosu-
til de tal forma que sua medida ~ uma tarefa dificil. Ou seja, _
seria extrema me nte di ficil para a adrni.n í.s t raç ao determinar, e xp Ij,

,. . ."...citame nte e co m a ne cessar~a prec ~sao, a utiI i dade d e to dos os _
poss!veis resultados de um investimento. Do ponto de vista pr~ti
co, a administraç~o, usualmente, nem teria o tempo e nem a incl!..•
naçao para participar de uma semelhante tarefa.

GLIANI
Outro procedimento te~rico que' foi sugerido por I,',ODI

E MILLER -8- envolve a seleç~o daqueles investimeRtos _
cuja ta~a de retorno esperada excede o custo m~dio de capital da
firma, incluindo ambas as fontes: ações e empr~stimos, onde este
custo ~ uma fu~ç~o do risco associ~do com a ind~stria e assim, _
por implicaç~o, com os investimentos. Contudo, oSjeç~es p •prat~cas

""podem ser feitas tendo em vista as suposiçoes subjacentes, incly

.•6..... citaoo em ( 16)
-'1- citado em (15 )

.l r' • t~ ...\ I"""

,
t •• ;:-.'1 -'
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incluindo a premissa ...que os executivos agirao somente no intere§.
se dos acionistas a longo prazO, e a dificuldade de determinar a
taxa de retorno esperada da aç;o.

Uma interessante abordagem f6i recentemente relatada
por NASlUND e OUTROS -9- na forma de um modelo para investimento
no mercado de açoes. Contudo, ....

nao parece qUe esta abordagem,
volvendo a maximizaç~o dos ganhos monet~rios esperados sujeito _
~s limitaç;es probabilfsticas acerCa de perda m~xima "durante os

P • r d dvarlOS perl0 03, po e ser estendido ao problema geral de investi
mento sob .inc erte Z8.

Finalmente,: dever~ ser feita men;~o do trabalho de
Mi\ R KO\tJITZ ..,.." ,-10- :r.e1acionado a analise de carteiras contendo gran-
de n~mero de titulas diversificados. MARKOWITZ mostra como deter

I"

I

""minar a diversificaçao de c~rteira que fornece a comoinaçao mais
conveniente da taxa de retorno e desvio padr~o da taxa de retor-
nOoEmbora a natureza e o ponto de vista deste problema seja um
pouco diferente do aqui abordado, 8~istem similaridades entre as
duas abordagens ~ara a avaliaç~o de investimentos sujeitos a ri§
co. As principais est~o no tratamento das covari~ncias. Al~m di~
so, cont~m consider~vel material te6rico que ~ relevante para o
problema aqui colocajo~ ~ especialmente importante a justificaç~o
dada para o uso de ambos elementos: o valor esperado e o dasvio
padr~o da taxa de retorno ~omo par~mBtros de decis~o. Por exem--
pIo, ~ mostrado que o uso apropriado desses par~metrcs de decis~
~ essencialmente equival~nte a maximizar a funç~o utilidade qua-
dr~tica da taxa de retorn~

-HIllIER recomenda entao um procedimento que cons~ste
como que num ajuste entre os simplificados e os te6ricos de~cri-
tos nos par~grafos anterioresG E, embora reconheça que tem algu-
mas das mesmasdefici~ncias, , .•

tambem ~sta convencido de qu~
das vant~gens dos dois tip~s de procedimentos. O ptocedimento r~
tomendado ~ai al~m da abo~dagem simplificada ao fornecer inform~
ç;ss adicionais, nomeadamente, a distribuii~O de probabilidades
da medida s~lecionada do m~tito dos investimentos. Ao mesmo tem-

./'

po esta informaç~o capacita o executivo a aplicar rapidamente. _
num sentido intuitivo e explicito, o procedimento t eorLc o de av,ê.

I -9~ citado Em ! ló )\

-l~_ r- "I t; :...~:: I' , , 1 ;; ,
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liaç~o de utilidade esperada.

Prop~e-se assim a desenvolver as t;cnicas que s~o r~
almente instrumentos para exibir mais claramente o risco envoLvj,
do e c ompleme ntar, em ve z de sub sti tuir, os p rocedime ntos mais -
atuais para a avaliaç~o de investimentos&

11' •Cada investimento tem seu propr~o grau de risco~ A -

aceitaç';;o de um investimento ou de um conjunto deles altera o ri.§.
co global da empresa e isto pode causar uma reavaliaç~o da mesma,
do ponto ~e vista dós credores e aciohistas, se 8S3e risco fOI -

perceptivel_.xVAf\J HORi'JE (4) chama a atenção para o efeito da menor
av~liaç~o ~ medida que o risco ~ aumentado. Partindo do principia

,
da ação no meIcado,-qu~ o valor da empresa e refletido no preço

acha que é preciso levar em conta o impacto das decisões de inve..§!
t í.mento , com seus rí scos associados. na maximizaç~o desse pre ç o ,
Investimentos com altos retornos d~o esperança de valorizaç~o das

'"açoes, mas ao mesmo tempo, podem aumentar excessivamente o risco,
produzindo efeito negativo e resultar num decréscimo real no pr~
ço de mercado da ação .•

De acordo com o seu arb!trib, cada investidor deter-
mina os riscos que quer assumir e estabelece um retorno proporei
anal ao risco de cada investimento. Se a ~ç~ode uma empresa dei
xa de produzir os dividendos que ele espera para o grau de risco
que o investidor atribui a ela, ele procurar~ desfazer-se dessa
açao. E ~ medida em que' houver consenso nesse julgamento o preço
da aç~o cair~, com os reflexos para a administraç~o. Isto tudo
acont ece qu ando os r'e su I t a'd os ap arece rem e a adminis traç ~o nada
poder~ fazer para alterar a sit~aç;o a curto ou m~dio prazo. A~
sim, levando em conta esses fatos, a administração precisaria a-
valiar o risco global da empresa em nivel de operaç~o, atenta p~
ra o risco associaoo com a obtrenç~a do lucro bruta. Como esta a-
valiaç~o global ~ impratic~vel coma devida anteced~ncia ela se
restringe ~ avaliaç~a pr~via de propostas indiv~duais e conjunto
de propostas que podem ser implementadas simultaneamente, ,~ mar-
gem dos investimentos j~ incorporados.~ atividade da empr~sao Os
projetos in~ividuais s~o ent~o avaliados pelacontribuiç~o margá:,
nal do valor presente l!~uidoesperado pelo risco aprBs~ntado~



N;o obstante a atual imperfeiç~o dos m~todos existen
tes e a dificuldade para atingimento da soluç~o ideal, a admini~
traç~o n~o pooe ignorar e deve ter em vista sempre, na avaliaç~o
o impacto esperado de uma decis~o sobre o preço da aç~oQ

I '

Os m~todos atuais incluem os seguintes componentes:-
a) ajustamento da incerteza; b) obtenç~o de certeza equivalente;
c) ~btenç~o de informaç~es do em torno do valor esperadu, ou se-
ja, a natureza da dispers~o nesse em torno; d} utilizaç~o d~ di~
grama de decisão para investimentos sequanciais; e) incorpora~ão
direta das preferencias de utilidade dos tomadores de decis;o,
levando em conta a atitude pessoal dos tomadores de decis;o em
face do risco.



lY..-
-_ .._------ ----'_._.-

As empresas em algumas ~ituaç~es, podem tomar algumas
_ N

providencias para reduzir em certa extensao o grau de incerteza,-
incorp~rando-as as decis~es de investimentos. BIE~MAN e SMIDT
(6), apresentam as seguintes: a-) au~entar a informaç~o sobre o
problema envolvido na decis~o (por exemplo, pesquisas de mercado
para lançamento de um novo produto). A provid;ncia sugerid~ coin-
cide com o aperfeiçoamento das previs~es r~comendadas no t6pico

)

_ A#

11. b- Aumentar o volume de operaçoBs (exemplo, na prospecçao
. . "I . ." 4" . ).de petro 80 pesqu1sar em malDr numero G8 ~reB5 promlSS0ras e

sugest~o depende da disponibilidade dos iecursos da empr~sa, a-
o ~lem de outros fatores~ c-) Diversificar as prOdutos, especialme~'

te se competirem na mercado com os outros, e se forem afetados -
diretamente pela variaç~o dae~onomia glObal. As provid~ncias e~
postas, s~o de ;mbito ~eral, com sua utilidade, mas n~o resolvem
o problema especIfica da incerteza em determinada decis~o de in-

vestimenta ..

PORTERFIElD (5)p expoe as seguintes crit~rios das ~m
presas com relaç~o ~. propbstas especIficas. l-) Ignorar a incer-
teza, usando a melhor estimativa. chegando num ~rlico fluxo de cai.
xap e procedendo como se ~le f;sse certo. Ess~ atitude, n~o leva
em conta a dispers~G ·dos poss!veis resultados e suas respectivas
probabilidades, podendo obviamente, aprovar investimentos indes~
jáveis por. erro de estimativas. 2-) Classificar os investimentos. .

propostos em categorias, de ac;rdo com sua natureza.Estabele~e,
assim, retornos padr~es mrnimo~(ou outro crit~rio de aceitaç~o),
tanto mais altos quanto mais incertos forem classificados os in-
vestimentos. Ou seja, m~ior margem de segurança para protegei-se
da incerteza. Agindo assim. a empresa rejeitar~, quase certamen-
te, todos os investimentos indesejáveis, por~mrejeitar;, pore~
cesso de proteç~o, muitos investimentos 6timos. Por outro 1ado,-
nada indica que o retorno sendo bastante alta induzir~ a admini~
tração a ace itar rí scos propor cionalme nte aL 'c os. O bom senso B

pesquisas indicam que n~o ~ normal as empresas lançarem-se em e~
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empreendimentos de alt{ssimos riscos, rcom expectativa de poss~v~
is alt!ssimos resultados. 3-) Definir projetos priorit~rios, os
quais ficar~o dispensados de testeso Por maior que seja a prior!
dade ~ nece5s~rio que a empr~sa avalie o risco do mesmo~ Portan-
to, ~~oh~ nenh~m que dispen~e a avaliaç~o. 4-) Classificar por
categorias de ac3rdo com os presumidos graus de incer~eza, admi-
tindo diferentes graus de incerteza entre os projetos da mesma
cate goria e assumindo que todo 5 de uma categoria, são mais certos
ou incertos que todos de outra. O fato de presumir" a priori "
a grande incerteza de cada projeto, introduz a arbitrariedade na
avaliaç~of e o crit~rio de aceit~ç~o ser~ tamb~m arbitr~rio. 5-)
Considerar cada projeto individualmente e estabe~ecer subjetiva-

, -mente, criterios de aceitaiao para o mesmo, baseados no seu grau
de certeza estimado. ~ ~~oarbitr~rio quanto o antarior~

A , , .,To d c: seI e s f a Z 8 rn uso da" c '3 t ima t i \:a mC1}, S P;' {';'--!.~ \1 P. ~_t .-.

do fluxo de caixa incremental futuro" A de ci sao de aceitar ou
<,

n~o, torna-se mat~ria de julgamento em lugar de f6rmulai, tend8
que usar a intuiç~o. Falham, portanto, ao pretenderem chegar
situa;~o de quase cer~clza atravis de prooabilidades subjetivas~

HIR5HlEIFER (17) encontrou analogia entre o
to do pr~mio pelo tempo de uso do dinheiro - o juro - e

pagamen-
"-a possi-'

bilidade de pagamento d~ pr~miopelo r~sco incorrido.pelo inves-
tidor~ i~essa linha de pensame ntos,
decisao de investimento com risco,

considerando os problemas de

pretende chegar a dois tipos'
de resultadoso Como resultado positivo, pr~tico ou operacional,-
explicar as diverg~nc~as de renoi~entos entre tItulos de val~re5
considerados em diferentes classes de risco, mesmo ~uando os rell
dimentos m~dios 5;0 calculados s~ore muitos tItulos individuais
e sobte longo per{odo de tempo para eliminar os efeitos aleat6ri
os •.

.,.. .Adota entao, a aboTda~em do pagamento d~ferenciado
do mercado pa~a fazer face ao risco diferenciado, apresentando
uma teoria simples de risco de me~caddJ modelada na· tratamento -
de Fisher -11- acareada prefer~ricia no tempo 80S juros corres-



pondentes, mas nao modelada no tratamento de fI5HER. Como resul-
, - ,tadonormativo, teorico1 propoe-se a demonstrar como o criterio

de maximizaç~o de valor presente deve ser modificado ou general!
zado, quando do t~atamento de investimento com risco. Tenta indi
car qual a taxa de desconto apropriada a ser usada na fórmula do
valor presente para levar em conta a incerteza do retor~o, bem
como a qualidade futura do mesmo, ou seja, o risco associado.

5MITH (18) leu o trabalho de HIRSHLElfER e construiu
uma teoria de decisão de investimento sob risco com base numa s~

'" .Pleçao de idEiaS emergentes do trabalho lido. Sua teoria tem em _
vista levar em conta simultaneame~te prefer~ncia por tempo e ri~
co. Isto porquepconcluiu, todos os investimentos ,.

tem uma dupla -
caracteristica. 12) Reque-reni o sacr i.f Êcí.o de certo valor pl:esen-
te, a fim de se obter valor futuro. 22) E o valor futuro ~ tal- .. ,.qU3 oua cbtsnç20 2 incerta. Viste que c rero c casa de um invDS-
timento cuja taxa de desconto possa ser baseada inteir~mente na
prefer~ncia pelo tempo e que tempo e risco s~o atributos conjun-
tos de um investimento tipico, deve-se considerar que o interes-
se do investidor 8st~ relacionado com o valor inicial e com a t~

xa de desconto em funç~o de tempo de apli(;aç~o e em funç;o do :til!

co do investimento. Se as propostas de investimentos forem mais
ou menos arriscadas que o investimento t{pico existente, a taxa
de desconto dever~ ser maiór Ou menor do que a taxa de retorno _
exigida normalmente para o mesmo grau de risco de um investimen-
to tipico existente. Uma determinada proposta, usando a taxa de
desconto de um investimento t{pico poder~ dar o valor pr~sente _
liquido p6sitivo a ser aceitae Contudo se a edministraç;o consi-
der~-la mais arriscada que as t{picas ~ arbitrar uma tax~ de re-
torn.o maior que a usada para as t{picas, pode ra dar valor prese.!}
te liquido negativo e ser rejeitada. Se em vez do método do va--
lar presente. lfquido for usado o da taxa interna de retorno, es-

#> " t'.. .ta ultima correspondente a taxa de propostas t1picas sera compa-
rada com a taxa ajustada arbitrada para a proposta considerada -

" t" .arriscada •.Se a taxa ajustada for menor ou igual a ap i.c e , a pr.Q.
posta ser~ aceita, se f~r maior, ser~ rejeitada.

A principal dificuldade com que se defronta esta aboE
dagem, ~ a determinaç;o da taxa de desconto apropriada para um -

, .. ' .. ' ..•..parti~ular investimento. Ela e arD~trar~a originando inconsisten

cia. € um crit~rio intuitivo e grosseiro, apesar da apar~ncia de



est~ na base. Ele tem interesse na an~lis8 de custo de capital,-
mas n~o resolve o problema da mediaç~o da incerteza e escolha en
tre alternativas envolvendo risco.

t uma abordagem que para fazer face ao riscop procu-
ra ~justar o numerador da equaç~o do c~lculo do valor presente -
lIquido. modificando assim, o valor esperado do fluxo.decaixa
no per{odo t. Assim sendo:
At - o valor espe rado do fluxo de caixa no periodo t j

.J:. - a. taxa' de desconto (n~o ajustada para fazer face ao rLsc o }»
, p

e quesera a mesma para todos os per~odos futuros~
O valor presente lIquido ~er~:

f:~-(i-~-\::ft"--
't:=o-

Sej a ()( t o c oe f iciente de ce r t e z a equivale nt e p ara o pe rio do t
Ent~o o valor presente lfquido ajustado ser~

v P L

v P L

Segundo ROBICHEK e MYER5 -12- citados em VAN HORNE (4), o coefic!
ente r-..r t •.- 1 t O 1 no . i.nversamente c' OH1~ . e um va. ar e n r e e 9 u que va raa -

• • # •o;grau de r.l.SCO,~sto e, quanto ma10r o grau de risco associ~do
t.-.. ,. . .~ _ ,_,~_. p _~

com o fluxo de caixa faturo, menor e o coeficiente. ele e deter-
- ,

minado pela prefe rê ncia de u tilid ade da administíaç ;;"'C"om~J:e-lãç~j~
ao risco. .No p roce~so de de te rrninaç'~o busca-s e o valor de

~, ~ ~.oo==. ..---~- -=:-

~que quando multiplicado pelo valor esperado do fluxo de caixa At,
leva a adminis traç';;o a considerar o produto ~tAt e um outro

, *determinado fluxo de caixa Ateamo igualmente desej~veis, ou se-
j a:

tal que ·o.(t flu)(o dA c a.i xa ceU-º- _
fluxo de caixa arriscado

Exemplo: Se o valor esperado de um fluxo de caixa no
,.

perlodo t,-

f~sse Cr$ 100.000 e a administraç~o considerOU como igualmente -



desejável a esse fluxo esperado, um outro fluxo de caixa certo,-
. r-de Cr$ 70.000 para o mesmo per~odo t, entao

Dét = ~'J. Q.oo
100.000 0~7o

Assim a certeza equivalente de um fluxo de caixa esperado de CrS
100.000 no período t ~ Cr$ 70.000, ou seja

0,70 • 100eoOo = Cr$ 70.•.000

Quando os valores esperados dos fluxos de caixa em _
todos os futu ros pe riodos ti ve rem sido express os em ce rt e za s e qU.b

valentes ~les ser~o descontados ao valor presente por taxas nao
efetuadas por compensaç~es devidas ao risco.

Comparando as duas abordagens: taxa de desconto aju~
tada ao risco e certeza e qu í.ve.Le nt e, devemos notar que ambas ap~
sentam problemas pr~ticos par~ sua implantaç~o. A arbitrariedade

p ~ -no estabelecimento do acrescimo a taxa de desconto e aobtençao
#'dos coeficientes exatos de certeza equivalente para os per10dos

futuros do fluxo de caixa.

i- Através de um exemplo R os I CHEK e I'iYE RS -12- e HOUNG-

-YHI CHEN -13- concluem que a abordagem da certeza equivalente ~,.
superior a de taxa de desconto ajustada ao risco, pressupondo a~
bas v~lid~s e devendo dar os mesmos resultados, Eles demonstram~---_.

que fixada uma taxa de descontok ajustada ao Fisço constante p~
o uso do m~todo

- --,._,

da taxa de desco'n-
to ajustada ao risco, implica em considerar o risco crescente ao

-c • ••

longo tempo, enquanto a taxa k e c~nstante~ Para muitos projetos
o risco creSCE com o decorrer do tempo e nesses casos a pressupQ
siçao pode ser válida. nem todos os projetos con
formam-se com ;ste padr~o e os que se encontram nessa situaç~o,-
seriam indevidame nte penalizados. Com a abordagem da certeza equ1
valente a administraç;o ~ capaz de espe~ificar diretamente o grau
de risco para um particular perfodo futuro e ent~o descontar o _

fluxo de entrada de caixa ao valbr presente, considerando o valor
do dinheiro no tempo. Por esta r~z~o a abordagem da certeza e o u i1 _

va1en~e ~ consideraoa superior ~ da taxa de Desconto ajustAda aó

-12- citadO em (4)
.....-1 ~.. "" .... -, i ..,



risco. Na certeza equivalente o risco ~ especificado per{oco por
('per1odo enquanto que no da taxa de desconto ajustada ao risco, -

ele ~ especificado para o projeto como um todo ao longo de sua
vida·.•

A abordagem que usa distribuiç~o de probabilidades ~
talvez a mais fact!vel das que cuidam da avaliaç~o do risco de -
investimentos& Prap~e-se a fornecer informaç~o acerca do valor- - ~esperado do retorno e da dispersa0 da distribuiçao dos poss1veis
retornos. Para a decis~o ser otimiz~da, a administraç;o dever~.-
considerar o piov~vel efeito do·retorno e risto esperado do in--
vestimenta sobre o preço da aç;o. A dificuldade de tal considera
ç~o j~ foi l~va~tada. mas tem que ser levada em conta na medida -

f'do possi.veL,

Para apresentar esta aborda~em VAN HORNE (4) aprese~
ta um exemplo. Parte da suposi;ao que as distribuiç~es de proba-

.p r
bilidades dos fluxos de caixa para os varias per10dos fut~ros sao
independentes uns dos outros. Ou s~ja, o resultado no perIodo t

n~o depende do que aconteceu no periodo t - 1. O valor eSperado
da distribuiç~o de probabilidade do valor presente lIquido para..a proposta e

v P L
A t

( a )
( 1 + i )t

onde ~ ~ o valor esperado do fluxo de caixa lIquido no parrado
t

1, e i ~a taxa n~o ajustada ao risco uma vez que ele scr~ con-
siderado por outro meio. O desvio padr~o da distrib~iç~o de pr2.
babilidaJe do valor present~ liquido ~

;:

\
·00

L
t :: o

-2',r---__ v__t_
. (b )

onde v- t ~ o desvio padr;o da distríbuiç~o de prooab i Li.cade
dos pdss{veis fluxos de caixa lfquidos no perfado 1.



Exemplo 6 .numer~co: o valor do investimento de uma proposta ~ CrS
10~000 no tempo Q e espera-se que venha 8 gerar fluxos de ~aixa
liquidas durante os tr~s primeiros periados com as probabilida-
des' mostradas no quadro abaixo:

----".._.-- i--i

Periado 1 1 Periodo 2 Periodo 3
J .

I \

Irluxo1Fluxo de I Fluxo de I

Proa •.Caixa l{quido· PrObo Caixa liquida i Prob~1 Caixa f'l~q
1

AI 11 .A2 A3li
0,10 Cr$ 3 ..oiJO I! 0,10 f Cr$ 2.000 li 0,10 Cr$ 1.0
0,25 4.000

II
0,25 i 3.000 I 0,25 2.0

0,30 5.000 0,30 I 4.000 li 0,30 300

~-

ui~~1

~00
00

0,25 6,,000 0,25 5.000 0,25 4.000 ,
0,10 7$000 ,I 0,10 6.000 0,10 5.000

I
ti

Logo:

:: 0,10 x 3~000 + 0,25 x 4~000 + 0,30 + 5.000 + 0,25 x 60000 +

+ 0,10 x 7.000 = Cr$ 5eOaO
Cr$ 4.•000

= Cr$ 3.000

- f> •. fJO desvio padrao dos poss~ve~s fluxos de caixa para o per~odo i,

(A -xt
- 2A.,J •

"
Pxt ( c )

ond~ Axt ~ o x-~simo poss{vel fluxo de caixa liquida, At ~ o va-
lar. es pe rada dos f 1ux os de c ai x a para o periodo i , e Px t é a p ~

babilidade de ocorr~nc.ia de A:., .•xt

Logo:
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[ (3.000 - 5~OOO)2 o

+ (5.000 _ 5.000)2
+ (7.000 5.000)2

\
O,10 + (4•00O - 50000)2 • 0,25 +

. 2
5 • OO,º_) _ ~ O, 2 5 +

-as [ J 1/2 =400.000 + 250.000 + O + 2500000 + 4000000

• 0,3 O + (6 o 00O -

• 0,10) ] 1/2 :::

Cr$ 1.140

Visto que as distribuiç;es,de probab~lidades para os períodos 2 e
3 tem a mesma dispers;o que o periodo 1 de seus valores esperados

p

ent~o: \j- 2 e v, são iguais a Cr~ 1.140. Sendo a taxa não a-
fetada pelo risco estabelecida como i = 4%, Q valor presente l{-~
quido esperado é, usando a equação (a)

v P L -- 10.000 + 5nOOO + 4.000 +3.000 - 1.173
(1,04) (1,04)2 (1,04)3- cruzeiros

usando ,..
(b ), desvio padr~o ••e a equaçao o em relaçao ao valor espe-

Ç>rado e
'1

ç-= 1.i402 1.1402 1.14U2--(1,04)2
+

(1,04)4
+

(1,04)6
::

= lr827 cruzeiros

2) Utilização da Informação Probabilfstica

Se a distribuição de probabilidade dos posslveis va-
lores presente liquidas de uma proposta é aproximadamente normal,
pode-se calcular a probabilidade dela fornecer um valor presente,
lfq~ido da proposta de mais ou menos um valor previamente estipy
lado. Esse c~lculo permite resolver o seguinte problema: 5up~e-se
que s~ deseja determinar a probabilidade do que o valor presente
liquido da proposta seja igual ou menor que zero. Calcula-se in!
cialmente a diferença entre zero e o valor prese~te liquido e5p~
rado da proposta. ~o exemplo acima tesulta:

o - Cr$ 101]3 = - Cr3 1.173

Em seguida efetua~se . ....a cham~da paoron1zaçao que con-



siste em dividir essa diferença pelo desvio padr;o dos possrveis
valores presentes lfquidos~

- 1•.173

- 0,642 desvio padrões
1.827

Este resultado informa que um valor presente lIquida
zero fica a 0,642 desvios padr~es ~ esquerda da distribuiç;o de
probabilidade dos poss{veis valores presentes l{quidos. ?ara de-
terminar a probabilidade de que o valor presente lIquido da pro-
posta seja menor ou igual a zero, consulta-se uma tabela de li>area
sob a curva normal~ Cada elemento da tabela ~ a proporç;o do to-

P ptal da area sob a curva normal que esta sob o seguimento entre a
da m~dia (5PURR e Bm~Ii'JI) (10).

, ..
~ desvios padrõe smed~a e ou .!d.

Exemplo:
x X jl O _. 1 1 7~

= ~ -"~ '!? ~, ! ~..1 -

X - 1.173.•.u .•. = 1. 827 =ç
logo a

,
area

1 1 7':1"-. c' -e, ! "'_,o

0,642

,
exiyida ~orresporide a 0,2389. Portanto a area dacay

P '" •da da curva alem do ponta x = - 1.173 e 19ual a
0,5000

- 0,2389
0,2611

Conclui-se que existe uma probabilidade de 26~ de que
o valor presente liquido da proposta seja igualou menor que z~
ro. Assumindo-se uma distribuiç;o contInua, a funç~o densidade
de probabilidade do exemplo pode ser mostrada na figura abaixo:

VPL 1.173

- 1.827

- 654

VPL
+\J

1.173

1..827
3.000

III rr.

VALO~·P~E5E~T~ Lf~JIJO



A média de distribuiç~o de probabilidade dos ~ossive
is valores presentes liquidas é 1.173 cruzeiros. Um desvio padr~
de cada lado da média ~~ os va10respr8sent~s liquidas de ~ 654 e
3.000 cruzeiroso Com uma distribuiç~o normal, 09683 da distribui-
çao ou ~rea da curva cai dentro de um desvio padr;o de cada lado
da média ou valor esperadoo Sabe~se ent~o que existe aproximadam~
te dois terços de probab~lidades de que o valor presente liquido
da propoata examinada esteja entre - 654 e 3.000 cruzeiros. Além
disso sabe-se que existe uma probabilidade de 0,26 de que o valor
presente liquido seja menor ou igual a O e uma probabilidade de _
Os74 de que seja maior do que zero.

Assim, por me.~o .de diferenças em relaç;;;o ao valor es
peradop em termos de desvios padr~es, estaremos em condiç~es de
determinara probabilidade de que o valorprBsente iiquido de uma
propos ta de investimento seja maior ou menor do que um de t e rrn í ng

do valor. Frequentemente p p • p

e ut~l expressar a area sob a curva, a

direita de um particular valor, como uma distribuiç~o de probabi
lidade cumulativa. A figura abaixo, correspondente ao exemplo nu
mérico deste t6pico, mostra que aprobabilioade de que o valor
presente liquido real seja, no mínimo~ t~o grande como os monta~
tes indicados no eixo horizontal.

Fio. 2 L. 2_ .....•.._~'-._--

,
I
I
I I

_____ .1_. _---1._ .-'- -+ __,~_.._,_'..:.:._'__

:~ 1.173 .::S~)

VALGR P~E5E~TE LfJJlilO
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li>Esse conhecimento e fundamen
tal para a avalizBç~o realista do risco~ Continuando com o exem-
plo suponha-se que a e rnp resa tem ou tra propos ta Y cuj a probab i1.1
da de de distribuiç~o do valor presente liquido kst~ indicada pe-
la curva na fiJura abaixo juntamente com ad~ proposta X do exem
pLo s

lI! ~
ouC!<:
o~~JJ
:if~-~.U:OO::u
([)O
O
(~.UJ
fL Cl

VALOR PRESENTE .LiQuIDO

A proposta Y tem valor presente lIquido esperado mai
or do que X, mas tem dispers~o maior e, portanto, maior risco~ A

# ft _

~:!:.bca_d..e.pe.o.c:i.e:)::.ada..pre.ferencia da uti.lidade .de-aclm-inistr eç ao_-
em relaç~o ao risco.
"----------

As prefer;ncias variam com o tamanho do investimento
e o tamanho da empresa~ O importante para a admi~istraç~o é atin
gir um equilibrio entre lucratividade e risco tendo em mira a ma
~imizaç~o do valor da empresa. Conclui-se que a abordagem descri
ta n~o produz a decis~o mas traz elementos para a otimizaç~o. da

no caso das informaç~esdecisão. Isto pode ser entendido, ao resenI •._

tarem valores limites, como por exemplo um valor presente l{qui-
dO esperado igual a zero. Este seria o ponto até onde a ad~inis-
traç~o aceitaria a pro~osta, para a taxa de desconto estabeleci-
da. Mas é ~mprov~vel que ~ administraç~o iria aceit~-la a menos
que a distribuiç~o da probabilidade n~o apresentasse nenhuma diã
persao, o.que equivaleria a proposta em condiç3es de certeza e
portanto sem risco. ~um investimento com risco o valor presente
~ °d 'Li quir o esperado devera ser maior que zero num montante que depeD

de da dispers~o da distri~uiç~o de pro~abiliciadEs e das prefer~n



cias de utilidade da administraç~o em relaç~o ao risco&

A administraç~o pod~ desejar formular perfiS dos r1~
cosm~ximos como auxilio na tomada da decis~o. Convertendq-se a
distribuição de probabilidade do valor presente liquido~ numadi~
tribuiç~o de poss{veis indices de lucratividade, adi~tribuição
de probabilidades ser~ expressa em termos relativos em vez de ab
solutos. No. exemplo desenvolvido~ a proposta X tem desembolso i-
nicial de CrS 10eoOo. O indice de lucratividade para o valor es
perado da di~tribuiç~o da probabilidade dos poss{veis valores
presentes liquidos é

1.173 + 10.000 = 1,12
10,,000

~~ ~,O 1ndice para o valor presente 11quido zero e

O + l~.OOO = 1,00

Convertendo pelo mesmo processo toda a distribuiç~o
de prob ab i Líri ade da Fig u ra .21.1 em uma distribuição de prob ab í Lj,
dade de possfveis indices de lucratividade, che~ar-se-~ ~ fig~ra
ab aixo :

f~DICE DE LUCRATIVIDADE

Se a administraç~o tem um perfil de riscos m~ximos -
especificados para vários valores esperados de indices de lucra-
tividade, poderá simplesmente compar~r a proposta X com o perfil
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de risco m~ximo para um valor esperado do indice de lucratividade
de 1,12$ Se a dispers~o da proposta for menor do que aquela do _
perfil de risco, a proposta ser~ aceita, se nao, será rejeitada.

p p -O nlval maximo de dispersa0 permitido, como representado pelo pe~
fil de risco, aUiTlentará com o valor espirado do {ndice de lucra-
tividade. Para um {ndice de lucrativdade de 1,02, a dispersão _./

do perfil de risco m~ximo ser~ mais limitada do que para um {ndi
ce de lucratividade de 1,10. Uma vez estabelecidos os perfis de
risco a seleção de propostas torna-se automática. Para um dado _--;...
valor esperado de {ndice de lucrati~idade, a dispersão da distri
buição de probabilidade para a propusta deve ser menor ou igual
do que o perfil de risco máximo para que a proposta seja aceita~
As espeoifica;~es da administraç~o para esses perfis de risco d~
pe~der~o de suas toler~ncias. Se elas forem consistent~s com as,..
da margem dos investimentos, a seleçao de propostas' de investi--
menta pelo m~todo do perfil de risco máximo tenderá a maximizar
o valor da açaoo

No exemplo desenvolvido neste t~pico, assumiu-se dis
tribuiç~o normal de probaoilidades. Conquanto esta propriedade,-

, tI",." 11 • ,..,seja muito desejavel para fins de calculo ela nao e uma condlçao
necess~ria para o uso da abordagem da distribuiç~o de probaDili-
dades. Ainda que a distribuiç~o n~o seja normal, usualmente, pod~
se fazer demJnstraç~es convincentes de probabilidades pelo uso- ,da inequaçao de TCHEBYCHEFF •. Tambem aqui o interesse concentra-
-se nas áreas soa a curva normal, ou funç~o densidade deprobabi
lidade que est~o ~ esquerda ou ~ direita de um particular {ndice
de lucratividade. Calculando ,

essa area, tem-se condiç~es de de t ej;

minar a probabilidade de que o {n~ice seja maior ou menor do que
um {ndice particular e julgar o risco do projeto de acordo .com
ele.

f:.) Deter,!!!ina,:;;;o2.Q Desvio Padrão ,ll,travésdo Desvio fvIáxi!!lQ.~í-
vel QQ Valor [stimado

A administraç;o pode fazer estimativas do fluxo de,-
caixa mais , . '. ~provavel e do desv~o maxlmo poss~vel de cada lado do

,
mesmo. Seria como fazer estimativas mais provave L, otimista e pe~
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pessimista. Na caso de distribuiç;o normal sabe-se que as probª
bilidades de que o valor real caia entre ~, 2 ou 3 desviospa--
dr~es em cada lado do valor mais prov~vel s~o 0,683, 0,954 e
0,997 respectivame nt e , Se a adm í.ní.s t raç ao sente que h~ 5% de
probabilidade de que o desvio m~ximo possivel seja positivo e
uma probabilidade igual de que ela seja negativo, esta probabi-
lidade corresponde a aproximadamente 1,65 desvios padr~es de cª
da lado do valor mais prov~vel. Em outras palavras, 90% de uma
distribuiç~o no~mal de prob~bilidade cai dentro de 1,65 desvios
padi3es de cada lado,o valor mais prov~vel - a m~dia. Dividindo
se o desvio m;;;.:imo por 1,65, obtém-se o desvio paàr~o da d.ist rj,

buiç~o de probabilid ade , .Assim, se o valor mais provave I do flu
xo de caixa para o per{odo ! for Cr$ 5~000 e os fluxos de caixa
rninimo e ni~ximo forem Cr$ 3••000 e Cr$ 7.000 respectivamente, o
desvio padr~o seria 20000/1,65:- Cr$ 1.212. Esta forma de resol
ver difere algo quanto ~ mec~nica mas n~o no conceito da aborda,
gem dedistribuiç~odeprobabilidade discréta, descrita .anteri-
ormente neste tópico. Para usar esta forma, contudo, é importa2
te que as estimativas de probabilidades sejam aproximadamente _
normais.

, .
~o tOp1CO anterior assumiu-se que os fluxos de cai-

Xa fossem mutuamente independentes de um per{ado futuro para oy
tro. Para muitas propQstas de investimento contudo, existe depeD.
d;ncia, os resultados dos primeiros afetando os dos demais. A -
cànsequ~ncia dessa correlaç~o ao longo do tempo é que o desvio·
padr~o da distrrbuiç~o de probabilidade dos poss{veis valores ~
presente lfquidos é maior do que seria se fosse assumida indep~
d~ncia. Poré.m, o valor esperado do valor presente liquido ~ o
mesmo, n~o importando o Srau oe cor reLaç ~o aolon go do tempo o A
variaçao dos graus de de~end~ncia dos fluxos de caixa ~o longo
do tempo ser~ agora examinad~.



Neste caso o fluxo de caixa '" , '"em qualquer per10ao e
uma funç;o linear dos fluxos de caixa em to~os outros parrados.-
A f6rmula que representa o curso correlacionado de fluxos de cai
xa ao longo do tempo ~l

v= 00

L
t = o

-Usando o exemplo do t~pico anterior o desvio paor~o acerca deva
lar esperadu do valor presente lIquido para a proposta,Xp seria:

V 1.140 1 •.140 10140
-" ____ o

+ ----- +---.- Cr$ 3.164
(1,04) (1,04 )2 (1,04)3

Esse valor comparado com Cri 1.827 sob pressuposiç~o
de independ~ncia m~tua revela que
Os procedimentos de análise num e

~ significant8ment~ mais alto.
noutro caso s~o os mesmos v~--

riando apenas os n~meros em de~orr~ncia do novo valor do desvio
padr~o .•

-----=lv HI LlIER (16) desenvolveu um modelo para tratar as si
tuaç;es compostas combinando os pr8ssupostos de independ~ncia m~
,tua e perfeita correlaç;oo O modelo permite analisar propostas _
\

de investimento nas quais alguns dos fluxos de caixa esperados
ao longo do tempo s~o intimamente relacionados, e outros perfei-
tamente independ~ntes. Para ilustrar o modelo ele imaginou qu~
uma firma est~ examinando a introduç~o de um novo produto ca~ re
tornos esperados ao longo dos pr6ximos cinco anos. Visto que a
recepç~o do produto pelo mercado; incerta, a administraç~o sen-
te que se a recepç ao .i n í.c iakre xcedo r as expectativas, nos anos s~
guintes tamo~m ~s exceder~ nas mesmas proporç~as. Para simplifi-

d 1 f' ., ""car, elas creem que os fluxos e caixa lqUl00 d~ mercadizaçao-
(vendas me nos de 5 pe sas de propa:;a fi da e m ercado 1.69 i ca5 J podem ser
tratadas como perfeitamente co rreLacLo nad es , Par outro lado,," as
estimativas do investimento inicial no projeto e os custos de

)
razoavelmente seguros, tal que qualquer desvio das

eX;Jectativas , , '. " - ,.sera a~rl~UlOO a flutuaçnos aleatorias. Consequen~~
mente, o investimento Ln í.c La.l v e os f Lu xos de caixa ele ;Jrodu:;~o -
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liquidas s~o considerados como mutuamente independentes ao longo
do tempo. A pressuposiç~o ~ que:

X.
J

Y +
t

::

onde as vari~veis aleat~rias
com excec.~o de Z (k) z (k)

~ o' l'

correlacionadas para k = lp 2,

Z (1) + z (2)
t t +

Y e Z

...

"..' . +

sao mutuamente independentes,
Z (k) que s~operfeitamente ~

n

, m. Ou seja, o fluxo de cai
xa líquido para cada período consiste em um fluxo de caixa inde-
pendente mais ~ fluxos de caixa distintos que são cada um perfei
tamente correlacionados com o correspondente fluxo de caixa em -

r . routros per1odoso Portanto segue-se que o valor presente 11q~ido
tem uma distribuiç;o normal com:

[ ~ 1 [E (Yt) ,
~ r- I~ lkl\ -r

h "t I ~ L.J. C.
\Lt ) !VPL :.: L - L k"d

J
- -_.-

(1+ i) t i)tt :: o J t::o (1 +

e

V-?1Y
t
)

--'.-
t.

L
t :: o

+
m

Lk:l

~1
2

(z (k\ J \t •
-, j

/
Dados do fluxo de caixa líquido estimado para o produto em fuilh~
res de cru ze ir 050

----~------~----~---------,_.-.--, Fonte do
IAno II ' Fluxo de ca1xa
L-----:..:.~_,__ ·.__ . _

lO I Investimento inicial

S{moolo ~orresp"
na equaçao do mE!,
dela

Valor Desvio
Esperado Padrão

-------j--'--

1 Prod;Jç~o
2 Produção
3 Produç;o
4 Prooução
5 Prod .•valor r e c up e.r aç a

1 ",11 1. I'Wi"lerCa01zaçao

; vÓ:

Y
o

Y,
.I..

'(2

Y3
Yt:l
Y:;
Zp-)

Z(U2-
Z,(J)

J

7 (!)
'-'1
zY)

J

- 250

- 600 50

200

200
~ 200
- 100
+ 3DO

2 Mercadização
13 I f\'lercadização

I: _1~:~::~~~;~~_________
+ 600
+ 500

. + 4CO

20
10
10
1.0

10 \[Tê
50

100
100
100
1JO
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Para esta particular empresa o valor aprop~iado de i e. 10~& E
desde que m .::1

r; AtVPl .. L =.
(l,lO}tt :: o

(1,10)
--200 -+- 600

+ +
(1,10)2

-200 .•.5JO +-
(1,10)4

-250 + 3JO-600 +

+
-200 -+- 400

(1,10)4
-100 + 300

+
(1,10}5

262

c_. r-:-
\j - \J 56" +

202
---..::=-=--2- + ~••
(1,lO}

210 ,,10
+

~1,10)10

2

'-.,.;----'-. 1

~ 114. iDO

339
- .....

Sendo u = _262

339
0,76

e usando a tabela de probabilidade para a distribuiç~o nClmal ~n
contra-se que proporç~o da populaç~o ~ menor do que a m~dia menos
0,76 desvios padrões, ou·seja:

0,5.000 - 0,2764 = 0,2236

Portanto a probabilidade de
igual a 22,3610•..

ser menor que zeroJpara i - lO~ ..
E -

I .
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O fluxo de caixa de muitas propostas de investimen-
tos nao cai em nenhuma das categorias acima examinadas (indeperr
d;ncia mutDa e correlaç~o perfeita), apresentando correlaç~o m~
n~s que perfeita, que não permite séquer enquadr~~la n~quelas _
categorias por apraximaçã6, sem graves distorç~es. Um m~todo de
manipular o problema de correlaç~o moderada ~ faz~-lo atrav~s -
de (distribuições de probabilid a~(E;condicional. Partindo das prfl_

'--------------- - --- ------
babilidades iniciais num per{odo 1 para os diversos fluxos de -
caixa liquidas, estabelecendo-se as probabilidades condicionais
P (2/1) co~ seus respectivos fluxos de caixa liquidos para um -

eper~Qdo.2 estabelecendo-se em seguida as probabilidades condici
onais P (3/2.1) com seus-respectivos fluxos de caixa liquidas -
para o periada 3 e assim suc~ssivamente, ter-se-~ a probabilid~
de conjunta P LL2, »Óe qn) "para il p e r i orto s com r)S liA lares dos

correspondentes fluxos de caixa l{quidos~ O fluxo ~e caixa no -
l', , d' - ," "j 12 'pera oo o n a e pe n e Qo que acon-ce c e r a nos p er~o I os ,-, ••• ,n -..l •

, - "." PPorem a correla;ao ao longo do tempo nao e perfeita o Pois dado
um fluxo de caixa no perrodo 1, o fluxo de 6aixa no per{odo 2
pode variar dentro de uma gama de valores e n~Q corresponde a um
~nico valor. Da mesma forma o fluxo d~ caixD do n-~simo per{odo
variar~ dentro de uma gama de valores, dados as gamaB de resul-
tados dos periodos anteriores at~ o f Lu xo inicial original- do -

pariodol. O c~lculo do valor esperado do valor presente liqui-
,.

do, usando esta abordagem, e o mesmo como nos casos anteriores
equ~çao (a). O desvio padrao pode ser determinado matematicamen
te para casss simples por:

v= t
Lx:::.l

~
P

x

ponde VPL e o valor presentex
caixa liquidos cobrindo os n
do valor presente liquido da

liquido para x s~ries de fluxos de
" ---=Pp8r~odosi VPL e o valor esperGdo

proposta; e P- ~ a probabilidadex
da ocorrencia daqueles s~ries.

Para situaç~es complexas, o c~lculo matem~tico do
•.• "'. . , 1 f\Jd8sv~0 padrao e ~mprat1cave e esses casos, pode-58 aproximar o

desvio padr~o por meio de simulaç~o. Atrav~s de simulaç~o s~o

I calculadOS os valores presentes liquidas para , .ser~es eis fluxos
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de caixa selecionadas aleatoriamente. Aqueles valores presente
li' •J.quJ.dos s~o ent~o ordenados de acordo com suas probabilidades _

A P Nde ocorrencia, e e formada a distribuiçao de probabilidades dos
, . f' p _

possJ.veis valores presente lJ.quidoso O provavel grau de dependeu
cia dos fluxos de caixa aiJl'JngJdo tempo, deve ser cuidadosamente
examinado e considerado, pois o risco do projeto pode ser gran-

~ Ndemente subestimado a medida em que houver correlaçao e o trata-
. .

mento for como se houvesse independencia. Das abordagens que cu!
" P •dam do problema, o uso de probabilidades condicionais e o maJ.s _

preciso, embora seja de dificil aplicaç~o.

HERTZ (19) deu uma contribuiç~o valiosa ~" avaliaç~o
de investimentos com riscos propondo o uso de um modelo de simy
laç~o para obter. o r'et orno e sper ad o e adispers~o desse v re t o r-n o
para uma proposta de investimento~ Parte da observaç~o de que a

dificuldade na ~n~lise de investimento 8st~ ~as suposiçoes e no
seu impac~o~ E, visto que cada suposiç;o ,. ,,"tem seu proprio grau
de incerteza, quando as suposiç~es sio combinadas as inc~rtezas
multiplicam-se num total de incertezas de proporç~8s f' _ "CI'J.tJ.cas.-

, -Como exemplo das abordayens ate entao existentes que se utilizQ
vam de um valor esperado, baseado num grande n~mero de dados do

P • "., ~qual se extraia uma unJ.ca melhor previsao poss~vel, recorre ao
caso do lançamento de um novo produto. Nesse 'caso os fatores vQ
ri~veis determinantes do resultado ~o ~xito era~ cinco. Na ba-
se da estimativa mais prov~vel de cada fator o resultado era
uma taxa de retorno de 30%. lembrando que esse resultado futuro..depende de que as estimativas mais provaveis venham a ser verd"Q
deiras no futuro e supo~do que cada uma dessas estimativas ten~,
por exemplo, 60% de probabilidade de serem correta~, a probabi-
lidade conjunta de toda~ as cinco serem corretas seria de ape--
nas 8% ou seja:

0,6 x 0,6 x 0,6 x 0.6 x 0,6 x 0,6 = 0,07776

Assim o resultaoo esperado dependeria de. uma coinci
d~ncia alt~mente improv~vel. Para a '" ,solu;ab, a matematica for--
mal d~ ,. "num~ros prec1sos mas que nao contam toda a

.. ,
<,



taxa de retorno esperada representa apenas uns poucos pontos so-
l' d ('. . •.•brs ~ma curva cont~nua e poss~ve~s comb~naçoes de futuros acon-

'"tecimentos. Apos passar em revi~ta os aperfeiçoamentos limitados
li'para. reduzir a incerteza, apresenta o metddo desenvolvido na Me

KINSEY& eoo INCo que combina as variabilidades inerentes a todos
--._-'-------_-..--------, - --- -

os fatores r~lev?!!~" Ele usa a técnica da simula'~~o. das cornb í,«

naç;;es dos fatores tanto quanto de seus futuros desdobramentos,-
extraindo a m~xima informaç~o das previs;es dispon{veis, usando
o computador 81etr~nico para os c6lculos aritméticos.

Para Le var a vante a ", .aíla.L~Se, ,
de acordo com o metodo,

a empresa deve seguir tr~s passos: 12) Estimar a gama dos valo--
res para cada um dos fator~s e dentro de cada gama estimar as
probabilidades de ocorr~ncia de cada valor. 2Q) Selecionar alea-
toriamente um valor particular da distribuiç~o de valores para _
c~da valor. Em seguida, combinar os valores para todos os fato--
res, computando a taxa de retorno (ou valor presente) desta com-
binaç~o. (O fato dos valores serem dependentes ser~ considerado
mais adiante). 3Q) Fazer isto de nova repetidamen~e para definir
e avaliar as resultacos da ocorr~ncia de cada possivel taxa de

p .

retorno. O resultaoo sera uma lista de taxas de retorno que pode
ser obtida, ocorrendo desde um prej u í zo , (S8 as fatores fotem asi

)
ti' i> • (' 1versos , ate qualquer ganha max~mo poss~ve com as estimativas _

que foram feitas~ Para cada uma daquelas taxas as possibilidades
de ocorr~ncia sao determinadas. E conv~m notar qU8 um retorno e~
pec{ficopo~e se usualMente obtido atrav~s de mai~ do que um~..,
combinaçab de eventos.

A expectativa média é a média dos valores de todas
os result edo s ponderado s pel as pos sib ilidades de oco rr~ nc ia. A
variabilidade dos valotes resultantes da m~dia ~ também detBrmi-
n~da.'Isto é importante uma vez que, todos os outros fatores pe~
manecendo constantes, a administraç;o presumivelmente iria pref§
rir baixa variabilidade para o mesmo retorno se fosse permitida
a escolha. Este conceito foi aplicada na an~lis~ de investimen--
tas em ti tuLo s por i"1ARKOltil TL ~lO~ • Após terem sido determi nedos
o retorno espeiado e a variabilidade De cada uma· das s~ries de -

p

investiment6si as mesmas tecnicas podem ser usadas para examinar
a efici;ncia das v~rias ~ombinaç;es delas que vao di encontro AOS



objetivos da administraç:;o ••

TESTE PR,~TIC O

HERTZ d~senvolve um exemplo comparando os resultados
obtidas pela m~todo convencional e pelo que apresenta e exibe a
diferença do novo quadro de riscos e retornas. Essas diferenças
s~o atribufdas somente ao incre~ento da sensibilidade do m~todo
para as inc"ertezas.da administraç~o ~c~rca dos fatores chaves&-No seu exemplo considera os seguintes fatores na avaliaaçao de
uma proposta de investimentos.

An~lise de mercado Abordagem
convenci.Q.

Nova
IPabordagem

lho r esti
matj~i311

1. TamanhQ QQ Mer~do
valores esper~dos (toneladas)
variaç~o

2..fESÇO Q.ê. Vendo
valor ~sperado (Cr$/Ton.)
variaçao

250.000 250.000
100 .•000-340.000

510 510
385-575

3. Taxa . .9..ê. Crescimento do ~lerc2do
valor ~sperado
variaçao

4. Parcela .s.~ntual Q.Q. f'ilercado
valor ~sperado
va r í.aç ac

12% 12%
3%-17%

An~lise do Investimento

5 •. TotEl dC!,investim§.!J.i.gll~rido
valor esperado (milhoes de Cr~)•..variaçao

6..Vida útil das i.D§..ialQ.s;;ões
Valor esperado (anos)

. '"v a ra aç ac

70 Valor~s residuais (em 10 anos)
val;-;;--;sperado (milhões de Cr:ili),-v a r i.aç ao

9,5 9,5
7,0-10,5

10 10
5-15

4,5 4,5
3,5-5,0

Outros Custos



8 c C tJ S t 2§.. .Qt'?..Ê.1:'ª-f. i ün a i ~
valor ~~perado (CrS/Ton~)
variaçao

435 435
370-545

9. hillliQ2. [i~
valor esperado

'"vari açao
(milhões de Cr$) 300 300

250-375

N ,Nota: As cifras d8S variaçoes na coluna a direita representam
aproximadamente de 1% a 99% das probabilidades. Isto ~, -

existem s ~me nt e uma possibilidade em cem de que o valor r eelmen-
te atingido seja, maior ou menor do que os valores da faixa. CQ
mo resultado da 800rdagem da melhor estimativa o retorno espera-
do era de 25J2~ antes do leRe ap6s O novo conjunto de dados ter
sido operado pElo computador, o retorno esperado era de somente

~ - p14.6% antes do I.R. A diferença surpreenden~e foi devida nao 50
ao fato de que sob a nova ~bordagem usou-se uma faixa de valores.

Jc que cada valor ...', , ..-. ~: ,", .t--'....,JI'._'-'.~

do pelas probabilidades de sua ocorr~ncia. Para mostrar como a -
t~cnica funciona ~ preciso supor uma roleta com 99 n~me~os. Supg
nhamos o tamanho do mercado com a seguinte distribuiç~o de proba-
bilidades:

Tonelada§.. Probabilidade----~-
100 •.000 ~ Xl < 140eOOO 0,15

140 ..000 ~ x2 < 190 ••000 0,20

190.000 .~ x3 < 240.000 0,30

240.000 ~ x4 < 290.000 020, -

2900000 ~ x < 340.000 0,145 ----
0,99

,Os numeras da roleta de 1 a 15 representariam um de-
termirladu preço do produto, de 16 a 20 representariam um segundb

, , ,
preço ~ a ssim por diante ~te um ulti~o preço para os. numeres de
85 a 990 Para cada um desses segmentos ter!amos uma faixa de ta-
manho de mercado e s p e re do r

100QOOO ~ Xl < 140.000 para o primeiro,

140.000 ~ < lBC1..000 segundo, '"x2 pa ra o etc. ~ ate

293.000 ~ x < 340000CJ para o quintGl.5
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Se girando a roleta a bola caisse no n~mero 48 sigR!
ficaria que selecionamos um preço que tem volume de ve nd as co rreg

pondente a 190~OOO «; x'") :::;::.2l;O.OOOo Se cais se no 97 signif.icS!,
"..J .•.•••

ria que seLe c í cnamo s outro preço que resulte num volume de ven····
das cor responoe nt e a 290 cOOO .~ "s ~ 340.000e O fato extrema-.......:

mente significante ~ que permite ~ administraç~o determin~r a

sensibilidade dos resultados para cada um de todos os fatores de
entrada. No '"teste pratico, rodando o programa em computador com
variaçao no fator crescimento do mercad~, no qual a empresa ti-
nha particular interesse, demonstrou-se que a média anual do cra.§.
cimento entre 3% 8 5% n~o produziam diferença significante no r~
sultado esperado.

Dois p on tos devem ser ressaltados com '" gz e laç-ao ao me t o

do de simulaç~o de HERTZ. Embmra o modelo de simulaç~o compute a
taxa m~dia de retorno sobre investimento, o m~todo pOGe ser faci!
mente modificado para calcular a taxa intern~ de retorno, o vaIar
presente liquido, ou Indice de lucratividade. Em adiç~o, conquan
to HERTZ leve em consideraç~o a depend~ncia entre os nove fatoresr
o~o~~~~ apresentado~l:'~t_é3..os. f.ª·~or~.§_._c..9mose eles fossem indepe12
dentes. í\la ext enseo qua existe de pe nd enc í s e nt re fatores, eia--ÔQ-'----......... --..-
ve ser levada em conta na determinaç;o das distribuiç~es de pro-
babilidade. N~o obstante a complexidade adicionada. A estimativa
e especificaç~o das rela;~es entre os fatores devem ser feitas -
se espera-se que o mooelo produza resultacos realIsticos.
estimativas podem ser baseadas em testes empiricos quando

Es~as
.j.. ••..aJ.s

. . r - -testes forem fact~veis. Uma vez que as rela;oes aao incorpuradas
ao modelo, aqueles fatotes que s~o correlacionados dever~o ser -
ent~o, simulados conjuntamente. Taxas de retorno para as tentati
vas ~imuladas poderiam ser calculadas e uma distribuiç~o de fr8-
quencia das tentativas simuladas poderiam ser formadas da mesma
maneira que antes.

Um ~étodo de analisar problemas que envolvem uma 58-
,.. ,quencia de d ec i so es e expressar as alternativas na forma de um

dia~rama ou "~rvore" de decis~o, Qnde v~rios pontos de decis~o
... ,., ..sao estudados emrelaçao a subsequente escolha de eventos.
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SPURR e BONINI (10) apresentam um problema simples -
para ilustrar os procedimentos: Uma empresa tem que decidir se.. ,constroi uma fabrica grande ou uma fabrica pequena. No caso de

N , pter decidido pela construçao de uma fabrica pequena, a empresa
poderia. posteriormente, decidir expandir a pequena f~brica ou
n~o faz~-lo. No intervalo entre a primeira e segunda decis~o ela
obter~ novas informaçZesde mercadD, descDb~indo se a demanda s~

r~ t aI ta DU baixa o Para t.oms r sua prime ira d eci.eao ele deve 1e-

var em conta as possibilidades oferecidas na segunda decisao. A

sequ~ncia de decis5es6tima ~ determinada caminhando de tras pa-
ra frente, a partir da extrema direita, avaliando primeiramente
as decis~8s mais distantes. Para isto el~ deve deteiminar o va--
lor esperadD dD valDr presente lIquido dos ramos mais distantes
escolhendo entre ramos alternativos na base do valor dominante.

Ponto
da
-primeira

- .""oe~9. -Açao
Constroi
F áOl'ica

Ponto -
Evento da
-- ~ segundaalta demanda.~ .~.,..,_,::ec~lsao

'--- baixa
~dernanda I

I
I
I
I.
I

expande
a fá[)ri~

nao expande

,
I ~

•
I'
I
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o problema de decisao , ,esta representado na sua estxy
tura b~sica. Os valores esperados dos val~res presentes lIquidas
e 'as p robab i Li.na de s dos , • t • . 1var~os eventos oevem ser 1ncorpOraooG ..

a

análise e indicados ao longo de cada ramo o 'Supondo que as proba-
bilidades s;o de 0,6 para alta demanda e 0,4 para baixa demanda
e que os valores esperados s~o. para certo n~mero de
tabelecido como a vida ~til do projeto,

rper10dos 8§.

Cr$.

Fábrica grande alta demanda
baixa demanda

68000~O[JOI'OO
loOOO~OOO,OO

Fábrica pequena
com expansao 5.000,,000,00
sem expansao 4.000 •.000,00

com expansao
",sem expansao

•
Diagrama de decisão inçJ.uindo .ê..§._Q.UJbªbi.J,;icJ.,adese, va~Dres esperados

construir
f~brica

5 milhõe

j expandir/
baixa a fáb~

demanda I »:

1 milhã~~ expandir

con;truir ~t ,', ", ;
f
' , a a ,, aor1ca ' '

de ma nd aequena (O (\
~~- ,

Alta d~manM
6 milhg.e·~
(0,61/

,
I
I

O, 4 milhões

expandir
a f~brica

n e o e xp aric i r
,-"""'----' ---""--,,,,--~------.;._-



Com as informaç~es necess~rias a empresa pode começar
a an~lise pr ocurand o cons e 9 uir e que la dec is ~o (ou se quen cia de de

cis~es) que seja a mais conveniente~

D~cis~es nos ramos extremos---------.----------.---------
expandir
a f.iofica--------

I~~LJ~-+ não expõndir

5.000 •..000,00

4.000,,000,00

Entre as duas alternativas o ramo de cima
,

sere obviam~ntB esco-
Lh i.d o ,

expandir
a f~:Jrica

D na o e xp a n di r 3.•000,,000,00

Oramade baixo ,.
sera o escolhido.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

O
j
I

6.0lJO"OJO,OO

construir
f~brica

grande

.......5•.00000JO,00---- ' .



A escolha entre os dois ramos extremos ~e cima9 correspondentes
~ construç~o da f~brica grande deve ser transformada no valor -
espe rado, te ndo em vis ta as pr ob abilidades.

Valor esperado :: 0,6 x 6 milh~es + D,4 x 1 milh~D = 4 milh3es

E para os ramos da f~brica pequena:

Valor esperado :::

40200.000,00

Portanto a primeira decis';o s e r í.a ..favo:r:avela cons trU';:;;;ode pe
quena f~brica que teria um valor esperado de 4.2000000,00, maior
que o da outra alternativa.

As abordagens de distribuiç;o de proba~ilidades dos
t6picos anteriores foram inteiramente baseadas em valores mone-
t~rios. Elas suprém a administraç~o com informaç~es com as qua-
.' ,... IV .?

lS podera tomar uma decisao, mas nao indicam qual e a melhor d~
cis~o. Esta decis~o depende da atitude da administraç~o com re-
laç~o ao risco que ser~ agregado em cada alternativa. Umc de5--'
criç~o de uma prefer~ncia de risco de um investidor ~ chamada -
• • 00' ~_ •• - •••••••• _-_ •••• _._~.-

fuiiç~õ -Utl.lidade. Uma abordagem da teoria de uti lid alie que in~-
t"Orpclr:a'as-'pr8fe'r~iícias de risco ou p r-e f erenci.as de utilidades
do tomador ele decis~o ria decisão de investimento foi desenvolvi
da por ~EUMA~~ e MORGt~STERN -2- e PAGE -14-.

BIER~AN E SMIDT (6) coment~ndo o assunto acham que
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de mesma forma como probabilidades subjetivas podem ser usadas _
para descrever a atitude de uma pessoa acerca da possibilidade de

ocorr~ncia de alguns resultados, assim uma funç~o utilidade po-
de descrever suas prefer~ncias em relaç~D ao ~isco. O n~mero es-
tabelecido por uma função utilioade pode ser interpretado como
um Indice de satisfaç~o relativa que o indIviduo extrairia se a-
quele resultado realmente ocorresse.

Para estabelecer a medida de utilidade em ,.
numeros c !l.§,

ma do s '"!luteis", atribui-ser inicialmente, de forma arbitr~ria va~
'" ,lares "uteis" para um par de valo.res em cruzeiros. ~ ...Sejam .9.e LrAl

I~OQO ••OOJ,OD que recebem lI~tei.s", respectivamente, oe O e 1. '" 'E

importante salientar que o que ~ medi~o ~ somente a ilitilidade ra
lativa e n~o absoluta para o indivIduo. Como foram estajelecidos
valores de utilidade, arbitrariamente, para ds dois valores em -
dinheiro, o Indice ou escala construida n~o tem orgiem natural,-
conforme observaç~o de RALPH D. SWALM -15-.

Se for proposto a um indiv{duo, para o qual se quer
estabelecer a funç~ü utilidade, uma situa;~o hipot~tica na qual
ele possuisse um bilhete de loteria que lhe oferecesse uma possi
bilidade de 0,5 da nada ganhar e 0,5 de receber Cr$ l~OOOfOQO.-
E for perguntado ~ue valor em dinheiro ele aceitaria em troca d~
se bilhete que lhe oferecesse duas possibilidade~ alternétivas.-
Se a resposta fosse Cr~ 450.000 poder-ie-ia atribuir um valor ~-
til de 0,5a CrS 450.00J. Assim determinaI-se~ia é certe~a eq~i-
valente ~ qual o indIviduo ~. indiferente entre receoei aquela 52

ma ouagusrdar o sorteio da loteria. Em seguida propor-se-i·s ou-
tra situaç;o hipot~tica com outro bilhete de lo~eria em que daria
ao indivIduo a pro~abilidade 0,4 de receber Cr3 450.0JO e a pro-
babilidade de 0,6 de rece~er Crj 1.000.000. Se nesta nova situa-
,.. . di eÓ,ç a o o l, n 1. \I .i, c U o

o valor útil de

Gissesse que venderia o bilhete por ex";
,.,

CrS 70~.OOO seria entao:

u (C ct 700.000) ~ 0,4 U (C c:t 45[LOOO) + '0, 6 U (erS 1&CJJC.8jJ)r;~ - .t'Y

= U,4 (0,5) + LJ,6 (l,C}) -. -
z: 092 +. 0,6 --.
= 0,80

Supondo-se que ele PQSSUJ,,~3Se um bilh~te que lhe d ~~-,.-.;~'J.L __C
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0,3 de probabilidade de perd~r Cr$ 400.000 e 0,7 de probabilida-
de deganhat Cr$ 1.OJO~000 e que ele se dispusesse a vender o bi
lhete por Cr$ 450.000, o valor ~til de CrS400.00J poderia ser _
ent~o calculado como

0,3 U (-Cr$ 400.0:J0) + 0,7 U (CrS l~OOO.OOO) - U (CrS450.CJ]O)
0,3 • U (-Cr$ 400.000) + 0,7 • (1,0).= 0,5

U (-Cr$ 400.000) = 0,5 - 0,7 - 0,2.•.---_ ...._-- 0,667
0,3 0,3

Pelo meimo processo. outros pontos podem ser obtidos
e colocados num Gr~fico
tada abaixo.

que daria uma figura semelhante a apresen

~ I·
./,."

~~~~------~-------~~..~/~'-""_/~/----------------~~--~~~~~~------~--;.~~-------p---'-::7illD' 000 /" O 700. DJO " 1. 000.000

":-ir"

-0,667

Como pode-se ver, a utilidade do dinheiro cresce a -
uma taxa decrescente. Esta funç~o utilidade ~ consistente com a
dimin~iç~Q de utilidade marginal e aversao ao r1Sco.

Havendo estabelecido a.funç~o utilidade para o toma-
dor ae oecis~6, pode-s~ calcular o valor da utilidade esp~rada _
para um particular invesiiment~, multiplicando o valor ~til de -
um resultada ~specrfico vezes a prooabilidade de ocorrencia e 5Q

mando ós produtos d~ todas as prooabilidades.



Para ilustrar, sup-oe-se duas propostas de investi-
mento com os valores para os quais calculamos os valores ~teis.

PROPOST/i li

0,20
0,20
0,30
0,30

Resu} t a.dos Cr$ Probabilidades

400.000
O

700~O[J0
1 .•000.000

r·-.....--.....;..--,..._-P-R-0-P-O-.s-1.8-_-B-~----"'·_~

t .." !'I'." -----~-~. ...---~-.-_. -- ~--~I Resul t a dos f-:f.QQ.ê.,b i 1 i d a de s

o
450 .•000
700.000

0,20
0,60
0,20

,

-_.~ . .__ .J
que dar~o valor monet~rio esperadó de Cr~ 430&000 eer$ 410.000
com prefer~ncia pela proposta 8.

.as alternativ85, o resulLaJo muda.
Calculando-se o~ valores rle utflidade esperada das ~

!
PROPOST~ A . _J,-',: I I

I
Valor ~til Pr-obab j, I Utilidadel
do resultado lioade ponOerada{, f

1 - 0,667 0,20 - 0,133 I,

O 0,20 O
I

0,80 0,30 u,240
1,00 0,30 0,300

valo r da utilidade
esperada 0,407

. =

r
! V '-1-'----'--" •• '"'"l':""'T"'-P" '. , , '. U ·t· ; li d a de
. a or U'~ I rooB:J.;h; .•._
do resul tedo i lidade i Po nce rada

I t
1\' ..,-j

O . 0,20 ! O

0,501 0,6 O .1 0,3 OO

lo.BO~~
( 16,I~L~. ~ ~ I~._0_,_4__0

_ ...•_-.

A proposta ~ fornece um valor de utilidade esperada maior e portan
to Seria a alternativa preferida do ponto de vista do exame indivi
dual.

A vantagem desta abo~dagem ~ que as prefer~nci~s de u-
tilidade do tomador de decis~o s~d lncorporad~s.dirBtamente no prg

cedimento de seleç~o dbs projetos •.Permite delegaç~ode ~utoridade
para a decis~o, visto qu~ os S4bordinados, com as informaç~es para
a decis~o e .com os indicadores da funç~o utili~ade do superior, PQ

der~o tomar a decis~o. Apes~r ~essas vantagenst segundo VAN HC~~Ef

~ pequeno o uso da teoria da ut á Li.o-ade diretamente no de cí.sao de -
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investimentoo Uma das razoes ~ que os executivos querem ter em
m;osas informaç~es e decidir em cada Caso. Assim eles n~o s~o -
consistentes em suas decis~e8.

Ou tro f ato é que a pesq uisa de 5 'IU\ UVi, en t revi st an ilio
executivos de diferentes empresas, constatou que muitos executi-
vos da mesma empresa tinham funç~es utilidade significativamente
diferente com r81aç~0 a riscoe ~ recomend~vel, que, quando um ou
mais donos ou tomadores de .decis~o s~o dominantes numa empresa,-
seja estabelecida a funç~o utilidade da empresa para evitar que
as decis;es sem o uso desta sejam inconsistentes com a pol{tica
glObal. Entretanto a maneira de estajelecer essa funç~o para um
grupo ainda n~o foi resolvida&
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v- -------_ .•.•_-

Do exame da material esciito sobre o tema e da an~-
lise dos instrumentos propostos constata-se que há_ª_cordo un~ni---- ----
me quanto a utilizaç;o de m~todos de fl~xo de caixa descontados
para a avaliaç~o de propostas de investimentos~ Por nossa expe~
ri~ncia pessoal, sabemos que muitas grandes empresas operando -
no 3rasil utilizam-no rotineiramente na an~lise de seus investi
mentos internos que atingem determinados valores.

7

'.=-----Oproblema da mediç~o de risco, mesmo com o instru-
mental at; agora desenvolvido, permanede, no sentido que n~o d~~-.._. ~--
a decis~o que maximiza o valor da empresa j~consid8rado o fa-
tor risco. -~PoJ±ém esse instrum~ntal mede ~azo-;~elmente o r~-SCD,-

decis;;ioo

.,-~.--'--~-- A distribuição de probabilidade com a informç ~o ace.!
ca do valor esperado dos poss{veis retornos e da dispersão da -
distribuição aos mesmos fornece os elementos para a otimizaç~o
da decis~oo Essesdados tornam-se mais apurados com o modelo de
simulação proposto por HERTl que m~de o risco, I'fazendo o calcu-
lo de comoinaçao de todas as estimativas dos elementos de cada
fator com ss dos outros, que vão determinara taxa m~dia de re-
torno, valor presente ou Indice de lucratividade. Esse mooe10,-
em vez de partir de um n~mero mais provável de cada fator, c on-«
sidara toda a gama dos •• . f' ..numeras poss1ve~s a serem assumidos por
esses fatores, tornando os. resultados muito mais precisos.

Somente a funç;o utilidade ~ que ainda
•..nao passa de

'"uma esperança promissora, embrionaria.

N '. ••••.Em termos de aplicaçao prat1ca para as empresas no

Brasil de hoj e,
. . P

cremos que todo ess~ instrumental e p~enamente y

tiliz~vel pelas grandes empr~sas,
,

numero~ue podem manter certa
de executivos ~ eass~ssor~s de Dom n1vel, que podem fazer ~so de
computadorea e normalmente, tem grande n~mero de problemas de -
decis~o de investimento que exigem an~lise cuidadosa.
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Para ~ue isso seja realidade~ de~endeapenas da cons
cientizaç~o da alta administraç~o, de modo especial da ~rea fi-
nanceira, da exist~ncia dos instrumentos, de sua viabilidade.
das vantagens que proporcionam, para implant~-los e torn~-los de
apli~aç~o rotineira~

o uso dos m~todos de fluxo de caixa descontados com
a considBraç~o das distribuiç3es de probabilidades dos retornos
e a dispers~o das distribuiç3es j~ seria u~ grande passo na medi
çao do risco, para as empresas.

o fato de nao estarem aparelhadas e nao terem tradi-
N . , , IV ~ IVçao de aplicaçao de aoordagem cient1fica nao e razao para .•...COIIL.1-

nuarem a resolvei seus problemas de investimento de maneira empi
rica. Pelo contr~rio, devem. se interessar em conhecer tudo ci que
j~ foi desenvolvido sobre a mat~ria e~ na medida do Doss{vel.

"-passarem a utilizar a experiencia divulgada e que nada custa~

A verdade ~ que boa pérte das m~dias e pequenas em--
presas, e at~ algumas grandes e tradicionais, aqui· no Brasil, s6
recentemente est~o substituindo os con~roles prec~rios por previ
s3es e controles ~teis n~s suas operaç;es, precisando ainda ven-
~er muitas etapas an~es de poderemutili~ar os m~todos de avali~
çao de investimentos, inclusive com a consideraç~o do risco~
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