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RESUMO: Trata da aplicação da Teoria do Retorno'
do Investimento em um segmento de mercado do
Sistema Siderúrgico Brasileiro •
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da Siderurgia,eDescrição da Rede de Distribui
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INTRODUÇ1\O

Torna-se difícil justificar porque esta monografia po.§.
sui descrição tio longa sobre a Histõria da Siderurgia no Brasil
já que se trata de um t.ext;o sobre Orçamento de Capital, aplicado
a wn grupo de empresas privadas.

Queremos com isso mostrar o processo de integração que
vieram sofrendo ao longo dos anos estas duas entidades econômicas
bras,11eiras, hoje muito identificadas. A explicação técnica fica
mos devendo ao leitor.

A riqueza da história da siderurgia no Brasil deixou
entretanto de lado muitos aspectos relacionados com a comerciali-
zaçao do: aço.

A descrição dos 'fatos históricos que envolveram a come~
cialização de aço no Brasil, através da Rede de Distribuição se
ria por demais simples apenas pela narrativa dos fatos aconteci
dos com este importante segmento do S.istema Siderúrgico Nacional.

,I Seu primeiro núcleo, originário da atividade de
ção de produtos siderúrgicos era nada mais do que uma
comercial comum.

import~
atividade

Verificamos que seu desenvolvimento foi tímido, ao lon
, go de'quase quatro ,séculos, e as poucas referências à sua ativida

,
de nos textos encontrado~ revelam a constatação deste fato.

As primeiras referências à produção, comercialização e
, .

consumo ão aço são bastante esparsas, concentrando-se tod<? o
gistro dos fatos na atividade principal açucareira, depois
minas e mais recentemente ao café.

A exploração inicial da colônia, no primeiro século após

re
às

: I
I

"I



"Os traços de maior relevo do primeiro sécu

I
I
I
!

o descobrimento, foi consequência de lutas polIticas:

lo da história americana estão ligados a es
sas lutas em torno de terras de escassa ou
nenhm:na u.tillzação econômica.

Espanha, Portugal se creem com direito à to
talidade das novas terras, direito esse que
é contestado pelas naçoes européias em mais
rápida expansão comercial na época: Holanda,
Franca e Inglaterra." (1)

I

I
I
I
I
I

o Objetivo das Finanças

,outros, aliado ao fato de que uma empresa como um todo é
ou menos arriscada, dependendo do montante da dIvida em
ao patrimônio.

mais
relação

O objetivo das finanças modernamente é o de mazimizar o
Ivalor da empresa para o acionista. Este valor é representado pelo

,preço de mercado das ações, que nada mais é do que o reflexo de
suas decisões de investimento, financiamento e de sua polItica de
diyidendos" Considera-se ,frequentemej-,te, a maxãmí.aaçâo do lucro.
como: o objetivo da empresa, mas esta não é uma meta abrangente c~

li.;. -. -mo 1,0: e .amaximizaçao da rl.queza do acionista. Masmo a maximizaçao
i do ,lucro por ação não é um objetivo totalmente apropriado, porque
I 'inã9 especifica o tempo ou a duração dos retornos esperados.

Além disso alguns projetos sao mais arriscados do que

Este risco financeiro contribui para mai.or incerteza can
relação a empresa.

Max1mização da Riqueza do Acionista X Outros Objetivos



Quando se tratar de empresas muito grandes, com açoes
muito diluIdas os objetivos perseguidos por seus acionistas adroi
nistradores podem ser diferentes dos objetivos dos acionistas. Pa
ra as empresas pequenas entretanto, tal fato não se dá. Existe
uma "identidade patrimonial" entre o "dono" e·o patrimônio da em
presa, de tal forma que os objetivos sao os mesmos.

o lucro contábil apresentado em um balanço, assim como
seu patrimônio são sabidamente distorcidos pela inflação. Portan
to torna-se necessário corrigir-se seus efeitos.

o sucesso futuro de um negócio depende das decisões de
investimento tomadas hoje. Se'os benefIcios decorrentes destas
decisõ·es vierem a ter um razoável resultado após ser feito o dis
pêndio e se tanto o benefIcio quanto o dispêndio podem ser medi
dos em moeda, a solução para tal problema é relativamente sim

Iples. Entretanto, se os benefIcios têm a probabilidade de gerar
resultados em diversos anos, a solução é mais complexa.

Neste monografia procuramos desenvolver o texto para
uma empresa interessada em lucros, como é o caso do Distribuidor
de AÇO.

Diferentemente de ou·tros países, como a Itália, por
.exemplo, o Brasil optou. pela delegação da atividade comercial de
'i distribuição de pequenos lotes e serviços mais especializados a
I ~

empresas privadas.

Estas empresas assumem totalmente o risco do negócio,
comprando das usinas siderúrgicas, estocando o produto e os dis
tribuindo para U!T! mercado cujos níveis de preço são tipicamente
flutuantes.

Em nossa análise procuramos examinar as interrelações l'
entre os investimentos, as fontes escolhinas de financiamento e
o impacto da inflação neste contexto.



res de Aço. Por essa razão sua análise foi efetuada desde
até 1980, através seus demonstrativos financeiros •

1972

o Distribuidor de Aço, pela dimensão de seu empreendi
mento, é perfeitamente identificado, com seu patrimônio. Com isto
queremos dizer que o que. ele procura é a maximização do lucro de
corrente da aplicação do patrimônio que é seu.

A Distribuição d~ Aço vista como um todo é parte do
Sistema Siderúrgico Nacional por delegação oficial dos órgãos go
vernamentais. Ela é portanto perfeitamente integrada ao Sistema.

o comportamento da Rede de Distribuição só foi possível
a.quilatar-se após a criação do Instituto Nacional de Distribuido-

• 'r;

I
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CAPITULO - I

CONSIDERAÇê5ES SOBRE A HISTORIA DA SIDERURGIA NO BRASIL
. I
, '
~ i
i'
: I

.A. Colônia

As primeiras referências históricas e o ciclo do açúcar

"O primeiro engenho de ferro montado na Amé
rica, foi no Brasil, em são Paulo, em fins
do século XVI, pois os de Jamesto\'m, na
Virgínia, E.U.A. são posteriores a 1607."
( 2)

As primeiras referências i existência do minério de fer
ro no Brasil devem-se aos jesuitas, assim corno as primeiras tenta
tivas de obtenção do ferro. Encontram-se várias citações não só
quanbo ao minério mas quanto às primeiras il1.iciatlvasem são Pau
'lo: Simão de Vasconcelos ern,sua crônica da Companhia de Jesus fa
la do irmão Mateus Nogueira que qual outro Deus Vulcano

I

"fabricava anzóis, cunhas, facas e mais gen~
ros de ferramenta. com que acudia grandeme~
te ao colégio piratininga formado por An
chieta." (3)

são Paulo, por essa ipoca, era urna pequena vila restri
ta aos estreitos limites do colégio

"é um lugarejo com cem fogos e mais ou menos
duzentos habitantes.~ (4)
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Estava Portugal preocupado com a efetiva ocupaçao do
terri tório recém-descoberto e sua v í.ab í.Lí z'açâo econômica. Essa
preocupaçao jáé notada nas primeiras cartas dirigidas à Coroa
Portuguesa:

"Quanto, Senhor as coisas do ouro, nunca dei
xo de inquirir e procurar sobre elas, e ca
da dia se esquentam mais as novas." (5) por
Duarte Coelho.

Datam<de 1552 as pri!neiras notícias oficiais da desco
berta de ferro no Brasil. Em carta enviada pelo Bispo D. Pero
Fernando Sardinha a D. João 111 cita as mí.nas que seriarn as mes
mas exploradas mais tarde por Afonso Sardinha Filho situadas em
Ubatá (atualmente Butantã) na Comarca de Santo Amaro que segundo
Sérgio Buarque de Holanda (citado por Heitor Ferreira Ltma, 1970)
se situariam

"à três léguas de são Paulo no sítio do Ibi
,rapuera, do lado esquerdo do rio Pinheiros
onde morava então Afonso Sardinha (pai). "
(6)

: ',

Este, Afonso Sa~dinha
, '

I'

[I

"O Creso da Vila, como o chamava Taunay, era
lun rico homem, que negociava coro o Reino,
a Bahia, o Rio de Janeiro, Buenos Aires e
l'~ngolaexportando marmelada e vendendo In
dios, importando lã, couros e escravos, po~
suidor de imensos latifúndios, considerá

, ,
,,'

veis lavouras, sendo ainda armador de
vios." (7)

na
: ~
i

'.

Após estas primeiras citações somente encontramos novas
referências à atividade metalúrgica no Brasil em 1609 quando
foi constituída Uma sociedade dirigida por D. Francisco Diogo e
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seus primos, para exploração do engenho de ferro <1eSanto Amaro.

Encontr.amos outras citações:

Item 1-590 I provavelmente, o ve Lho Afonso Sar .1
dinha começou a explorar ferro na sua mina
de Biraçoiaba." (8) (provavelmente trata-se
de Araçoiaba da Serra, oróxima a Sorocaba e
Ipanema) .

Entretanto, nao é conhecida a quantidade de ferro pr~
duzida neste tempo, massupoe-se tratar de coisa insignificante.

j
I

1 ~Alim disso nada hi registrado e o que se observa ~ que
a indústria siderúrgica e o seu mercado viriam a permanecer por
longo tempo em estado embrionirio.

Prosperou então a empresa agrícola e como iremos obser
var houve u..-n conjunto de circunstâncias que levaram Portugal a
enfatizar a produçio do açGcar, seja por sua experiincia anterior
neste produto, seja pela própria adequação ao mercado de então.As
terras mais férteis da zona da mata do nordeste brasileiro, a to
pografia geralmente plana e a sua maior proximidade com relação
aos mercados europeus vieram a contribuir para o desenvolvimento
daquela regi~o •.

Há também outras razoes geralmente d. t.adae para a esta~
nação da siderurgia e tudo que lhe é complementar, se comparadas
com outros países como os EstaÇlos Unidos, por exemplo.

, I

"O colono europeu encontrou nos Estados Uni
dos um meio f!sico mais favorável ao traba
.lho e à vida em muitos aspectos parecidos
com aquele de onde provieram. O solo era fér
til e atravessando os Alleghany, ospione!
ros encontraram 0. vale do Mississipi. Qua,!!
do extrairam o ferro contaram com o carvão a
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bunc!antee próximo. Já 8m 1775 havia nas tre
ze colônias ru~ericanasdo litoral do Atlân
tico mais forjas e fornos de fundição de feE
ro do que na Inglaterra e no Pals de Galles.

,Essas coisas todas somadas resultaram em
caminhos de ferro, loçomotivas, vagões, in~
trlli~entospara lavoura e mais máquinas de to
da a sorte. Os portugueses mandados para nos
sa terra, quisessem ou não, tiverrunde pr~
ceder de acordo com a polItica econômica mo
nopolistica que Portugal seguiu com relação

I'
I'
i I
,,
, .

I j
I

ao Brasil. "

I:I
'I
11

~I
'í
I

'\'.I
I

~>.jossaspenetrações foram feitas sem ordem,
ao sabor do espírito português um tanto ro
mântico e improvisador. Havia nesses ·desbr~
vadores um,imediatismo (prear índios, desco
brir pedras e metais preciosos) que se tran~
mitiu como uma maldição a seus descendentes."
(9) •

Estava o Brasil, por esta época, muito mais voltado
ra a atividade principal, que se delineava, que era a agricult~
ra~ O'pensamento mercantilista, a preocupação com a ocupaçao da
terra ea ameaça espanhola ao Sul da colônia conduziram os portu
gueses para a exploração agrIcola, principalmente o açúcar. A vi
'são da colônia brasileira como meramente complementar aos intere,!!
sesmaioresda Coroa conduziu ao plantio da cana de açúcar como
mais adequada ao objetivo real em detrimento da atividade indus
trial.

'I

I'

, I

I1desdeque as atividades fabris da colônia on
'de sobravam as matérias ,primas, começavam a
causar prejuIzos às manufaturas da metrópo
le e da Inglaterra, o governo português ate~
dendo ao prescrito no tratado anglo- port~
gues de 1642, 1654 e 1661, que preparavam o

; I

I'

, .

- --+
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terreno para o famoso tratado de METHUEN,
assinado em 1703, se via obrigado a criar to
da sorte de empecilhos à expansão do nosso
incipiente parque industrial." (lO) I,

o Brasil estava mais a mando dos interesses da
Portuguesa que

Coroa

"uaque la época necessitava atender aos inte
resses de seus plantadores de vinho e a In
glaterra queria colocar em troca naquelepals
e em suas colônias e os tecidos de lã e ou
tros manufaturados." (11)

o Ciclo do Ouro

Desorganizado e excessivamente ofertado o comércio do
açúcar no mercado internacional, viu-se Portugal, por sua colônia
brasileira, com a balança comercial prejudicada. O seu rompime!!
to com a Espanha fez com que procur?lsse um sócio forte e influen

t
I,

i,
I:,
'f

te nos mercados internacionais que' lhe desse a devida proteção i\,
j:

.polI.tica e militar. Assim, procurou a Ingla'terra como parceiro
concedendo favores econômicos em troca de gârantias pol!ticas.Co!!
tudo, as garantias inglesas não solucionavam o problema fundamen
tal que era o desequilIbrioda balança comercial e as desvalori
zações monetárias sucessivas da colônia e do Reino. Pensou-se em
reduzir as importações fomentado a produção interna no setor manu
fatureiro. t1as, o rápido desenvolvimento da mineração do ouro no
Brasil, no inIcio do século XVII, modificaria os termos do probl~
ma, resultando no Acordo de METHUEN, anteriormente citado, assin~
do em 1703,' pelo agente inglês de mesmo nome. Por esse tratado fi
cava proibida a atividade industrial no Brasil já que o mercado
brasileiro e de ,Portugal era reservado para os produtos industrla
lizados.
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Para Portugal

"a riqueza do ouro era apenas aparente pois o
seu controle sobre o mercado era bastante

. xestri t.ocabendo aos Lnq Le ses tirar grandes
. vantagens como citado por A.R. Manchester
op. cito pg. 33 very best branch of all our
European Commerce." (12)

No f.imdo século XVIII começou a decadência do ouro no
Brasil e a Inglaterra iniciava a sua revolução industrial.

Enquanto isso a Lndúa t.rLa s1.derúrgica e o mercado inter
no d(: ferro ainda tropeçava em ligeiras e esparsas iniciativas de
uns poucos pioneiros que se aventuravam a minerar e produzir fer
ro no Brasil, quase que sem qualquer apoio oficial. Em ~765 tem-
se notIcia que por Carta Régia,

"Domingos Ferreira Pereira, morador da capit~
nia do Rio de Janeiro, obtinha privilégio p~
ra na comarca de Sorocaba, capitania de são
Vicente, minerar ferro, chumbo e estanho es
tando autorizado a caldear estes metais."
(13)

Mas, nada se sabe a respeito dessa iniciativa e de seus
resultados.

Com o rompimento das relações com a Espanha viu-se Por i •

tugal ameaçado pelos espanhóis ao Sul da colônia. Diante dessa
grave situação, D. Diogo Lobo, governador de Minas Gerais, escre
veu ao seu colega de são Paulo, D~ Luiz Antonio de Souza Morgado'
dizendo que ante o perigo estrangeiro.deviam cessar as disputas
de limites e todos congregar~n seus esforços para a defesa da
colônia c.ontra o inim,tgo espanhol. Esforços foram feitOf? para me
lhorar as condições da fábrica de Ipanema, onde já se tentara ex
trair ferro desde os tempos da colonização. Muitas dificuldades

i·:
I í
I ', J

I
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técnicas impediram a prosperidade da fábrica e a obtenção de um
ferro aproveitável. Hoje se sabe das más propriedades do minério
empregado.

Coincidência ou nao, as primeiras iniciativas foram ef~
tuadas exatamente em um local que continha minério de ferro de aI
to teor de .titânio, muito nocivo para a prática da ::;iderurgia,en
quanto 'possulamos, muito próximo (Minas Gerais) minério de alto
teor de pureza.

o Marquês de Pombal (por certo, totalmente desorienta
Ido) narrava as dificuldades a respeito da competência do mestre

João de Oliveira de Figueiredo de caldear ferro, ou suspeita de
I . .

que estivesse fazendo sabotagem a mando de alguém.

! "

I

, i
i

IIpara que V.Exa. possa mandar examinar por
um mestre perito, de dentro ou de fora
do reino (•••) se o defeito procede da pedra
ou da pouca experiência deste artifice que
cá se acha e juntamente se pode haver algum
segredo com que se remedeie qualquer defeito
que possa ter a mesma pedra, para se haver de
tirar ferro da qualidade daquele que enviei
a V.Exa. que não podia haver melhor, nem
mais perfei,to, e foi tirado desta mesma pe
dra, de que não há dúvida, V.Exa. determina
rá o que for servido." (14)

ri,r
"1,

o Império

As primeiras iniciativas oficiais

Com a subida ao trono e posterior vinda, com a Corte,de
D. João VI ao Brasil, viu-se a colônia desimpedida dos dois pes~
dos tributos: o imposto sobre o sal e o ferro.
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"liberando a instalação de fábricas no país
e que para suprir possível desfalque que se
melhante liberdade poderia ocasionar

. I
!, ~nos

Reais Direitos se estudasse com as Câmaras
uma tarifa moderada dos direitos que um se
melhante gênero deverá pagar nas fábricas do
país, logo que ali se puser em venda, tanto
pelo que respeita ao ferro em bruto ou em
barra, como daquele que se vender já manufa-
turado para instrumentos de agricultura e
outros útensílios domésticos." (15)

i I

Com efei co se bem haja conseguido sepé;lrar-sede Portu
.gal em 1822, o Brasil necessitou de vários decênios mais para li
•vrar-se da tutelagem ingles.a.

! ,

I
!
,

Por esta época, nasceu a primeira iniciativa citada, em
Minas Gerais, embora pequenos fornos (conhecidos como método dos
cadinhos, trazido pelos escravos africanos) para trabalhos de
~anutenção e.fabricação de pequenas peças, já ex.istj.ssem,
fruto de iniciativas locais.

como

Com a: Decisão n9 41, ordenava-se ao Intendente Geral
das !-1~nase Diamente ( O Intendente Câmara) que fossem reservados
10:000$000 em 1809 e m~is 4:000$000 nos anos seguintes para a
instalação de uma fábrica de ferro. Assim teve origem a Fábrica
Real ~o Pilar ou Real Fábrica do Morro do Gaspar Soares, cuja pr~
duçãoi segundo Eschwege foi:

Anos Arrobas
1815 395
1816 1.156
1817 796
1818 936

f, '.

1819 701
1820 2.536
1821 343
Total 6.863
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d9 ouro. Valendo apenas como referência essas 6.863
valentes a l03'tonelédas de ferro tiveram um grfuide

I

histórico e mostraram que a necessidade de apoio oficial
indústria seria fator fundamental.

arrobas, equ!
significado

Não se tem registro do total importado da Inglaterra
nessa época mas presume-se que tenha sido significativamente
m~ior, pela pr5pria atividade da agricultura ligada i mineração

a essa

Embora Lí.vre dos laços do Tratado de METHUEN ainda ne
cessitava o pais de capitais, tecnologia adequada, mão de obra es
pecializada, infra-estrutura e um mercado signiflcativo. A falta
de uma polItica protecionista aduane í ra muito contribuiu para o

Iatr,aso da indústria siderúrgica.
r

I,

Sobre a mesma fábrica, alguns anoa depois, afirmava Es
,chewge, I

"Teria resultado em prejuIzo de 30:554$000
, I

I

i I

! I
1

I
I

que decorreu em parte pela baixa que se ve
rificou nos preços do ferro." (16)

"O forno para preparo do chá existente na ch~
cara serviu de modelo para outros na fábri
ca de ferro de são João de Ipanema." (pg.88)
(17)

Enquanto isso, em são paulo, ainda se insistia com a
I

fábrica de Ipanema sem resultados práticos. Mudava-se os métodosI ' .
e !os homens mas nunca se suspeitava da -pedra (minério). Como cita
do por Toledo, Benedito Lima (1981) quando diz:

.
Em fins de 1809 chega de Portugal Frederico Luiz Gui

1herme de Varnhageri, pai de nosso famoso historiador.

J A Varnhagen foi dada a incumbência do estudo e
çao de uma fábrica de ferro em Ipanema. A produção até

constru
Dezembro

de 1821, dessa nova fábrica, foi de 16.085 arrobas de ferro em
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barra, 18.087 arrobas de ferro gusa e 12.589 arrobas de obras di
versas conforme citado por Ferreira Lima. Esta produção equivale
a 690 toneladas do ferro e por aí podemos avaliar que Varnhagen
conseguiu obter boa quantidade de ferro. Esta fábrica segundo Ro
'berto Simonsen flproduziu bom lucro para seus acionistas."

AgJ"'eg~daou vivendo da fábrica de Ipanema havia
u.tí\afábrica de armas localizada na capital paulista.

ainda
, .. ,

"Achava-se esta instalada em um dos lados do
quartel e era dirigida pelo Tenente- Coronel
Daniel Pedro Muller (•..). E segundo Saint-
Hilaire (•••) quase tão caros como os da Eu
ropa pela pouca venda e pela escassez de op~
rã:rios, ()que torna impossível a orgô.nização
do serviço."· (18)

, I

Obrigatório ainda mencionar-se a iniciativa de Eschewge
que construiu perto de Congonhas do Campo em Minas Gerais na Fá
brica Patriótica

"um baixo forno sueco" (19)
r
I)\'inda como pioneiro o trabalho de Honlevade jovem eng~

nheiro francis que lançou os

"fundamentos de uma fábrica de forro em Cae
ti, Minas Gerais, onde hojeesti a Cia. Side
rGrgica Belgo-Mineira." (20)

o Ciclo do Café

Com o inIcio do ciclo do café fez-se um novo vazio na
vida siderGrgich'nacional.

. ,
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Varnhagen volta para a Europa seguido por Eschewge e as
sim ficaram ebandonadas a fábrica de ferro do l-1orrodo Pilar e de
Ipanema.

itEm um país sem técnica própria. e no qual pr~
ticamente não se formavam capitais que pude~
sem ser desviados para novas atividades, a
Gni~a saída que oferecia o siculo XIX para
o desenvolvimento era o comércio internacio-
nal." (21) .

! I

A mineração CG aluvião exigia pequeno capital e pouca
tecnologia e se baseava tão somente no trabalho escravo. O estan
camanto das exportações brasileiras e a pressao inglesa para o
não desenvolvimento da indústria nacional ainda surtiam seus efei

I tos. O país estava em decadência. Mas o apareclmento do café vi
ria criar novas perspectivas, e de efeitos mais duradouros.

Iniciava o café um' longo ciclo que criava a longo prazo
uma nova ordem econômica,

"prOvocando alteração profunda desconhecida
até ent~o, e que até hoje se faz sentir."
(22)

surgiria assim o produto que r~integr(lria o Brasil no comércio in
ternacional. A principio no Rio de J~neiro e mais tarde sofrendo
deslocamento para Minas Gerais, são Paulo e Norte do Paraná. Toda
essa imensa riq~eza surgindo dos campos deu origem a uma nova a-
ristocracia rural, a dos fazendeiros de café em substituição a
dos antigos senhores de engenho do nordeste. Somente um fato a
apontar como exceção brilhante no verdadeiro marasmo industrial
do pa!s.Em 1845 Mauá deu início a uma série de empreendimentos
industriais, bancários, de transporte, minas, etc., e mais signi-
ficativo o estaleiro de Ponta D' Areia fundando as bases da indús

,tria naval de porte.
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tO$ dos outros em que tornava parte, animan

"1-1as,aiIripo·rtância de Mauá não está só naqu!,
lo que. ele realizou porém nos empreendime~

do-os, pois todos o procuravam e faziam que.§.
tão de· seu nome na lista dos acionistas, por
constituir isso um penhor de garantia do em
preendimento perante o público e de grande
efeito para mobilização de capital." (23)

"Silva Ferraz faz uma nova classificação das
mercadorias alterando as incidências de acor
do com as necessidades do fisco. Entre es
sas, as referentes às ferragens, ferramentas,
armamentos e máquinas, o que prejudicou enoE
memente o Ponta O'Areia levando-o a uma deca

Mas Mauá estava sozinho ~0ntra urna polItica francamente
agr!cola, pois em 1860 a tarifa

d&ncia que lhe foi fatal, conforme
ção do próprio Mauá em sua carta aos
res." (24)

declara
credo

Iniciativa das mais importantes e alheia ao esforço g~
ral dirigido ao café foi a do próprio O. Pedro II que

I ~
, I
I

i
I,

~~
l'

"verificando a deficiência dos institutos de
ensin.o em sua pátria sentiu mais se lhe avi
gorar o desejo de melhorá-los, colocando-os
ao nIvel em que então, as ciências e as in
dústrlas." (25)

Em· contato com o famoso mineralogistra francês Oaubrêe
a por indicàçôo deste viria a fundar com Claude Henri Gorceix a
Escola de Minas de Ouro Preto, ex~tamente em 6 de novembro de
1675 pelo Decreto nc;> 6.026, que dizia em seu art. 29: "A sede des
ta Escola será na cidade de Ouro Pretol seu curso será gratuito
e durará dois anos.1:

, i
I
!
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GOl.'ceixpassou mais tarde. a Diretor da Escola e figura
de relevo na atividade de mí.ner açâo e metalurgia de ent.âo , Enfren
tando grandes dificuldades iniciais,

prest!,
cabe

discIp~

liaEscola acabara por se impor e seu
gio não cezsava ãe crescer. A Gor~eix
a glória de haver criadq entre seus
los um estado de esplrito que ele soube con
solidar e se foi transmitindo como herança
sagrada: estado em que o sentimento do de
ver, do amor ao trabalho, da dedicação ao ser
viço pÚblico de tal sorte penetram nas mais
profundas camadas da consciência, que cada
um exeout.a cada tarefa com prazer e entusias
mo. li (26)

A República

A Força do Café

A implantação da república nao trouxe mudanças na estr~,
tura econômica do paIs pois esce se tornava cada vez mais monocul
:tor.'

"O café com as proporçoes que tomou, requer
dinheiro, produz dinheiro, e depende do di
nheiro. Apareceu a figura do comissário de
Santos dal1à.o origem a um novo tipo humano,
um yankee sul americano. Este novo tipo é o
?aulista, o tipo lIder do períodO republica-
no, representante por excelência do elemento
urbano no Brasil. t! (27)

Surg'e como consequência do desenvolvimento do café

"uma aristocracia endinheiradô., que domina

I;,li'
! [', I

I

,I:
li

:0:'

i
L

I'

I
I
I'
I

. ~ I. '
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i

Id
a vida nacional e as esferas
vas." (28)

admlnistrati

Com o café iniciou-se, muito antes da república, o gran
de fluxo d~,imigrantes europeus para atender às necessidades sem
pre crescentes de mão de obra para a lavoura. De início timidarnen
te mas depois corno força avassaladora na região sul principalmen
te são Paulo. Basta que se cite que

'''0 ~numero de imigrantes europeus que entram
no estado de são Paulo em 1870 foi de
13.000; 184.000 em 1880, 609.000 em

'., I
. I

1890. O
total para o último quartel do século foi
803.000,. sendo 577.000 provenientes da Itã
lia. I! (29)

Em 1906 na Convenção de Taubaté decidiu-se, devido a
super oferta do café (em conse.quência de seu plantio desenfreado)
pela manutenção artificial de estoques reguladores, fortemente fi
nanciados por créditos externos gerando pressões inflacionárias

: Ifazendo a economia do.paIs desaguar na grande crise de 1929.

..

Neste melo tempo houv-e a iniciativa isolada de Amaro La
t ". I

nari'e Gil Guatimosin que criaram 'em 1921 a Usina Siderúrgica M!,
neira (hoje Belgo Mineira) em Sabará, Minas Gerais, que mais tar
de viria a se associar ao grupo belga ARBEO-- ACieres Réunies de
Burbach-Eich-Oudelange.

o governo Rodrigues Alves foi conservador e aplicou uma
política de saneamento do meio circulante o que era aliãs soliei
tado pelos nossos credores estrangeiros, os banqueiros Rothschild,

!.l
11

1I

il i
II
!
r'

I

Da part!e do governo iniciou-se um movimento por. Rui
Barbosa, que era declaradamente industrialista, e por sua açao co
mo Ministro da Fazenda procurou incentivar o nosso surto indus
trial através de tarifas aduaneiras protecionistas. Mas sua in!
oiativa foi isolada.

I!
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e a ele se seguiu o de Afonso Pena de mesma linha.

Em meio a esta crise chega ao Brasil em 1927 Louis
!-".'!nschque após o í.toanos de trabalho intenso consegue elevar a ca
pacidaàe de produção da Belgo Mineira para 40.000 toneladas
anuaj.s. Sempre crescendo a produção até que em 1940 atingia 55%da
produção brasileira.

Em 1930 a pr oduçâo somada da Belgo t-Uneira, mais peque
,

nas instalações,' somava 21.000 toneladas de aço, 36.000 toneladas
de ferro gusa, sendo que as importações de artefatos de ferro e
aço ultrapassav~~ a cifra de 300.000 toneladas. Portanto, a dema~
da total no mercado Lnt.erno era de 35,1.000 toneladas naquele ano.

o Nosso primeiro Surto Industrial

Estava formad'D o caldo de cul t.ur a para o impulso ini
cial da indús'tria. no Brasil, pois ele foi o result.ado da conjuga
ção. de alguns f at.oz es e

1. a imigração européia principalmente no últ-imo qua!.
tel do século XIX e primeiro do século XX trazendo
consigo uma cultura menos afeita às estruturas
cravistas de sobrevivincia e mais voltada para
trabalho livre e com forte tradição poupadora.

2. a considerável cultura cafeeira ,determinou a forma
ção de um-mercado interno de alguma importância p~
ra os produtos industriais

"
",; 3. ,,a construção de 9randes usinas deeletrlcidade pri,!!

cipalmente em s,ão Paulo e Rio de Janeiro consti
tuiarn elementos de fundamental importância para a
oferta de energia barata.

"

I

i

4. a migração de grandes massas humanas dos cafezais do
interior em crise p~ia as cidades.

i:
i,
"

l!
, !
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5. o café já nao pagava as mercadorias industrializa
das importadas e a contínua ba:l.xanas taxas cam
biais, reflete a situação de desequilíbrio provoc~
da por uma população que cresce e consome.

A incipiente indústria siderúrgica, por esta época, pa~
sava por uma situação paradoxal que refletia bem o estado geral
da economia'~

"Em 19.30 a situação se apresentava extremane,!!
te interessante. Havia na época, nos fornos

.de r-Unas Gerais, uma produção de cerca de
30.000 toneladas de gusa, e coisa estranha
e s L.a tonelagem se acumulava no pát.eo das usi
nas porque :1<'.tohavia consumo! Da mesma for
ma, alguns fornos Martin, dois ou tri& con
versores ácidos de fundição e fornos e1étri
'cos de soleira básica faziam a produção de

, ,aço deste país de oito milhões e meio de qu!
lometros quadrados. Na verdade as fundições
nacionais nâo queriam empregar o gusa bra
si1eiro,porque não se prestava aos empregos
comuns que dele faziam em suas of:l.cinas
la heterogeneidade, sobretudo." (30)

A situação da balança comercial, a dependência a prod~
téc

,
tos industriais, a monocul tura do café, a formação de núcleo
nico nacional (principalmente pela Escola de Ouro Preto), propoE
cionando o desejo de desenvolvimento tecnológico, a existência
das gigantescas reservas ferríferas em Minas Gerais, a existência
de um mercado interno de pelo menos 350.000 toneladas ao ano cons
cientizararn o governo a pensar seriamente na construção de urna
grande usina.

Mas o "cracking" da bolsa arnericana (1929) que desorg~
nizou o comércio internacional e a crise do café (1930) geraram

I
i
i'd
: I

Ili..~~-__.._-.--n;~
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como resultado a revolução de 1930. As exportações cairam brusc!
, merrte de um valor de 95.000.000 de libras esterlinas em 1929 paxa
65.000.000 em 1930. Getúlio Vargas, já no poder, encontrou um
déficit no montante de 1.323.759 de contos de réis, que vinhaae
acumulando de 1927.

nA exportação sofrera profundo golpe passando
a sua média anual noquinquênio 1926/1930 de
82.200.060 libras é~terlinas para 38.000.000'
no "quinquênio 1931/1935." (31)

Chega no Brasil Sir Otto Niemeyer

"para salvaguardar os interesses do grupo, Ro
thschild" (32),

como dizia o New York Times na época.

A Companhia Siderúrgica Nacional

Getúlio Vargas, a despeito da crise pela qual passava o ,
paIs, criou em 1931 a Comissão Nacional de Siderurgia visando or
ganizar um plano para que se pudesse implantar no Brasil uma si
derúrgica de porte que correspondesse aos anseios gerais de indus
trialização. Depois de muitos estudos, marchas e contra marchas,
o governo, pelo Decreto LeJ.n9 3002, de 30 de janeiro de 1941, au
torizou a constituição da Companhia Siderúrgica Naclonal (CSN) e
o rv1inistériodãFazenda a subscrever pelo Tesouro Nacional a.
te necessária à integralização do capital da sociedade com a

par
. -
fi

nalidade de produzir uma determina.da gama de produtos. Antes di~
so porém, em setembro de 1940 o Export-Import Bank concedeu vinte
milhões de dólares para financiar a siderúrgica cuja localização
já havia sido escolhida, Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

,
Em fins de 1945 cerca de 80% da Usina estavam concluI.dos. Em 1947 a usina produzia.BS.200 toneladas de aço em lingotes,
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13~OOO toneladas em laminados e 95.800 toneladas de gusa.

"Por influência da usina de Volta Redonda,
iremos assistir a un rush siderúrgico e me
talGrgico na d~cada de quarenta c seguintes.
Novas siderúrgicas se ergueram. A indústria
brasileira entra em um processo de diversifi
cação." (33j

I

i•.
Levaram-se em conta, para o projeto básico da usina

Volta Redonda, as peculiaridades da indústria consumidora de
dutos metalúrgicos que existia em 1940. Havia já um arcabouço

de
oro- -
ca

paz de PO~~ibilitar a fabricação de componentes pesados e at~ de
certas partes na esfera dos bens de produção e dos bens de consu
mo. Mas este era um tipo de transformação industrial que para cres
cer e ampliar-se prectsava dispor de matéria prima semi-elaborada,
na forma de prodqtos laminados. Isto é, a mecânica nacional nao
estava apta a tràbalhar diretamente com aço ém lin'Jotes. Necessi
tava 'de chapas, .perfis médios e pesados, vergalhões,
flandres e galvanizadas. Por essa razão a Companhia
Nacional foi desde logo constitulda corno um complexo
fabricante de vários produtos.

folhas de
Siderúrgica
industrial

o efeit,~ multiplicador da usina logo se fez sentir. Ao
ingressar no seu primeiro decênio de funcionamento (1956) já pr~
duzia 740.000 toneladas de aço , No mesmo ano, o conjunto da pr~
dução brasileira atingia a pouco menos de 1.400.0~O toneladas.
Ocupava assim a CSN o primeiro lugar em produção seguida da Belgo
Mineira.

i

1I

I
II

I
I

A Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA

Em 195J. um grupo de engenheiros do Instltuto de Engenh!!
ria de são Paulo, entre os quais PlInio de Queiróz, visitava as
obras da Light, da Usina de Vigário e de passagem a Usina de Vol
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ta Redonda. Dura~te a viagem o engenheiro Plínio de Quelróz lança
a idéia da constituição de uma empresa siderúrgica em são Paulo
do porte da Companhia Siderúrgica Nacional recebendo o apoio téc
nico e financeiro de personalidades destacadas de são Paulo. Em
1953 é constituída em são Paulo a Companhia Siderúrgica Paulista-
COSIPA, como capital inicial de dois milhões e setecentos mil
cruzeiros ~..sob a presidência do engenheiro Plínio de Queiróz. Di
ferentemente da CSN a COSIPA teve o seu parque fabril voltado p~
ra a especialização em determinados produtos pois o mercado est~
va suficientemente desenvolvido para demandar grande volume de
produção. Assim, ,a COSIPA especializou-se na fabricação de lamin~
dos Planos Não Revestidos (LPNR). A empresa incorporou equipame~
tos mais modernos do que a usina de Volta Redonda, principalmente
em suas unidades de aciaria.

Em meados de 1960 o BNDE controlava 58% ...das açoes , o
Estado de são Pa'ulo 23%, o Tesouro Nacional 18% e o restante era
propriedade de v~rias companhias mistas e grupos privados.

Localizada em Cubatão, litoral paulista, iniciava em
1963, a operação de sua unidade de laminação e em 1965 a usina
passou a operar integralmente.

I

I
~

I
Usina Siderúrgica de Minas Gerais - USIMINAS

I

I,
I,I,

Foi fundada em 1956 e surgiu de interes!$'3de grupos 10
cais privados e governamentais e a idéia era importar carvão con
duzido no retorno do minério que era exportado.

liA empresa piloto se consolidou em 1957 com a
assinatura no dia 3 de junho de um acordo
brasileiro-japonês (o Acordo Lanari- Horiko
shi. fi (34)

Os trabalhos de conse ruçâo da usina foram concluídos em
!
I I
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fins de 19~.2 na localidade de Ipatinga em Minas Gerais. A empresa
tem a mesma gama de produtos que a COSIPA e começou a operar com
as suas principais seções em 1963.

Outras Iniciativas

o impacto da segunda guerra mundial foi grande. O efei
to imediato e de maior ressonância foi sem dúvida o registrado no
nosso comércio exterior, por motivos óbvios. Por outro lado com.
as dificuldades ~e importação tivemos que fazer um esforço extra
ordinário para d~senvolver nossa indústria manufatureira já exis
tente, procurando implantar outras que não tlnhamos e substituir
peças e matérias primas que precisávamos ir buscar no exterior •
Dal nasceram muitas indústrias, inclusive usinas menores e empr~
sas de transformação, das quais citaremos apenas alguma~:

o Grupo Jaffet que se instalou em Mogl das Cruzes - SP
produtor de Não Planos destinadot'lprincipalmente à indústria de
construção civil.

Acesita próxima a Itabira - MG fundada por Persival Far
quhar produtora de aços especiais.

Mannesmann localizada em Belo Horizonte - MG produtora
de tubos sem costura.

Grupo Villares em são Paulo produtor de aços especiais.

~!·ISiderúrgica Barra Mansa do Grupo Votorantim produtora
de .uma linha diversificada, localizada na cidade do mesmo nome, I'
Estado do Rio de Janeiro

situação Atual

Do ponto de vasca geográfico, podemos observar na confi

I ,

i I
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i

guração industr.i:aldo país cert.a distribuição característica. As ~
sim, no Nordeste a produção açücareira e a fabricação têxtil de
algodão. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e são Paulo se concentra
a produção sider~rgica. No Rio de Janeiro está instalada a indús
tria de construção naval. Em são Paulo a fabricação de automóveis
e a indústria petroqulmica, além de uma variedade muito grande de
empresas que lhe são complementares. No Paraná nossas maiores fá
bricas do papel de imprensa. O Rio Grande do Sul se caracteriza
pela produção de metalurgia Leve , tecidos de lã, cortumes e arti
gos de couro, além de produtos alimentícios, como vinhos,
rIficos e doces.
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.CAPtTULO - II

PANORAMA ATUAL DO MERCADO DOMeSTICO DE PRODUTOS SIDERORGICOS

Além das empresas citadas no capítulo anterior, muitas
outras'floresceram, para atender aos diversos segmentos do merca
do intemo.

Podemos, considerar as três empresas siderúrgicas: COSI
PA, USIMINAS, CSN, como as pri~cipais produtoras. As duas prime!.
ras especializaram-se na pro?ução de um tipo de produto chamado
Lcminado Plano Não Revestido (LPNR). A CSN, pelo seu pioneirismo,
iniciou e ainda mantém urnamaior variedade de produtos, como:
LPNR Folhas de Flandres, Folhas Zlncadas, Laminados Não Planos.
i '.

Seguindo-se" a estas há uma grande variedade de empresas. ~
menores produtoras de uma grande gama de produtos, destinados a
segmentos específicos de mercado.

No quadro a seguir pode-se observar a produção
I.das.empresas produeo raa em toneladas, que se espalharam por
Io Brasil:

atual
todo

Unid. : toneladas..•
i i Empresa 1980

Acesita 372.112
Açonorte 190.054
Aliperti 267.121
Anhanguera 240.157
Aparecida 87.351
Barra Mansa 176.889
Belga Mineira 737.206
CBA 44.742
Cimetal 98.869

"I,I

~
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Empresa 1980

, I

Cofavi
Coferraz
Coemsa
Copa1a
Copalam
Cosigua
Cosim
COSIPA
CSN
Dedini
Fi-E1
Guaira
Hime
Itauense
Lafersa
Mannesmann
Metalpen
Minisider
Montepino
Pains
Piratini
Riograndense
Santa Olímpia
Santo Amaro
Santo Stefano
Sidelpa
Si derama
Usiba
USIMINAS
Vibasa
Vi'llares

" ,

Outras

Total

I
I
I
I

156.066
213.847
27.247
11.320
22.889

. 618~143
135.803

2.520~234
1.939.582

132.188
95.568
63.483
43.402
90.703·
30.847 .

517.381
41.247

36.447
188.4.12
130.937
285.842
92.502
4.862

14.088
19.204
6.006

251.007
2.966.927

54.465
39.143
35.365

•,i

12.,999.658

Fonte: Anuário Estatístico da Indústria
Siderúrgica Brasileira - 1981 IBS
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Empresa . 1980 ...1980

NO quadro a seguir, pode-se observar a gama de produtos
produzidos pelas empresas anteriormente citadas:

Empresa

PRODUTOS'PLANOS'
N1\OREVESTIOOS (LPNR) 5.480.169
r Placas
Chapas Grossas
Bobinas Grossas
Bobinas a Quente

299.051
1.365.990
395.285

1.354.093
Chapas Finas a Que~
te 202.775
Bobinas a Frio 1.324.435
Chapas Fina~ a Frio 534.162
Folhas Não Revesti
das 4.372
REVESTIDOS 825.841
Chapas Galvanizadas
Folhas de Flandres
Chapas ch'Umbadas
Ch apas Cromadas

164.161
631.167
9.672

20.841
ESPECIAIS 151.930
Chapas Inoxidãv~is
Chapas Si1iciosaf;
Chapas de Aço r.ig~
do
Chapas Alto- Carbo
no

49. GO1

36.847

481

65.001
6.457.940Total

PRODUTOS N~O PLANOS
BLOCOS E TARUGOS
Ao Carbono
Ligado

BARRAS

403.242

1.016~363
Ao Carhono 700.394
Ligado 315.969
Vergalhões 1.579.548
Perfis Estruturais 515.159
Trilhos e Acessó
rios 112.620
FiO-Máquina 385.210
Tubos sem Costura 238.129

,Fonte:Anuário Estatístico da Indústria Siderúrgica
1981- IBS

Total
Total Geral

4.250.271
10.708.211 ,

"r
I

Brasileira
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CAPtTULO - II1

A REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1. Os Passos Iniciais

Como já se mencionou, na distribuição de aço no Brasil,
não teve registro de seu comportamento ao longo da história
brasileira. Condicionada que foi pe.lopróprio atraso no desen
volvimento da Sider~Lgia de porte no Brasil de produtos tíP!
cos de siderurgia.

Ao acompanhar-se a história da Siderurgia, depara-se
com poucas referências à atividade de comercializaçã~ dos pr2
dutos siderúrgi cos, Havia uma pzeocupaçâo em descrever-se as
iniciativas de montagem de unidades metalúrgicas, mas quase
que nenhuma a respeito da comercialização.

A preocupação inicial dos jesuítas no fabrico de anzóis
e facas e outros gên.erosde ferramentas
menos uma preocupaçâo de estabelecimento
cação embora nenhuma: de comercialização.

caracterizam pelos
da atividade de fabri

Mais adiante, perceb~-se que Afonso Sardinha, exercendo
atividade tão diversificada, expor-c ando e importando as mais
variadas mercadorias, provavelmente entre elas produtos acaba
dos em ferro€,marca a figura típica do comerciante. Essa face
ta do homem de'negócios muito caracterizou e vem caracterizé!!!,
do a distribUição de aço no Brasil. Parece que o conhecimento
do mercado I as peculiàridades da formação de preços dos prod~
tos, e mesmo a idéia de di.versificação de investimentos trãz
em si, consciente ou inconscientemente a procura da proteção
do próprio negócio.
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Entre a iniciativa de Afonso Sardinha e a produção, dos
fornos de Ipanema, prosperou o sistema dos "cadinhos" trazido
pelos escr avos africanos. Cornojá citado, trata-se de um pr2,
cesso bastante primitivo usado para trabalhos artesanais e se
ria muito difícil imaginar-se que de tais equipamentos fosse
possível obter-se produção significativa, a ponto de criar
mercado de produtos nacionais de algurr. porte.

Os inq1eses exportavam para o Brasil os produtos prati
camente acabados, mas não se tem noticia de comoera feita es
ta operação.

" o Goven'lo .Português ass í.nou uma ordem tor
nando ilegal a existência de tais unidades
e ordenando a des trúição de todos os for
nos existentes (••• ) o controle de .Portu
ga1, no entanto, não era de forma alguma
perfeito, e em Minas Gerais, são Paulo e
outros locais a fundição de ferro "em ca
dinho" continuou." (1)

As jazidas rni.n.eiras localizadas longe dos mercados co~
sumidores e o carvão longíquo e de má qualidade de Santa Cat!
rina diferentemente dos Estados Unidos dificultam, ainda mais,
a briação de ummercado forte, a.esta época.

Mas, é fácil de se supor que os comerciantes locais
volvidos com a importação de produtos acabados, principalmente-ingleses de baixa qualidade e provavelmente baixo preço, nao
estavam interessados emacéitar umproduto de apllcação di f!
cil e qualidade restri ta.

SObressae-se a #igura de Mauá, mas mais comoum empr!
sário, político ou estadista que' construiu empreendimento~,
significativos e que via ~lém dos olhos de seu tempo, do que
um' comerciante •

•

en-
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Realmente I somente em 1930 esboça··se maí,s claramente o
mercado int.emo desse a proâutos. A Belgo Mineira e pequenas
instalações produzia 57. OGO toneladas de ferro e aço ao ano
com importações de 300.000 tone ladas I totali zando portanto
357.000 toneladas ao ano.

,

Esta dimensão do mercado, aliada a outros fatores orien
taram os esforços nacionais para a construção da usina de . Vol
ta Redonda.

2. O Delineamento Atual

Como advento da ;CompanhiaSiderúrgica Nacional - CSN
,

começou-se a registrar 09 fatos acontecidos com a comercializa
ção do ferro e aço.

li A atual Rede de Distribuição da CSN teve
cotnoorigenr as tradicionais firmas comer
ciantes importadoras que já trabalhavam
com aço, antes do advento da Usina de vol
ta Redonda. Como início da operação de
sua Usina, a CSNpassou a escoar sua pr2,
dução através dessas firmas, constituindo
assim a Rede Distribuidora. n (2)

A consequência imediata da implantação da CSNfoi a re
i -

dução das importações. EmLPNR,passou-se da total dependência
do mercado externo para 40% de abastecimento p.or produção pr2
pria em 1948.

Como aumento da oferta após a entrada em operação da
USIMINASe COSIPA,estas duas empresas também se
deste mesmocanal de distribuição, •••

utilizaram

" na medida em que reconheceu como veículo
natural do abastecimento da indústria que.

I
!
I;

I:

I
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trabalha sob encomendas específicas e/ou
de pequeno consumo de aço, daque las que se
utilizam de formatos especiais e, fundamen
taln~nte, da indústria de pequeno e médio
porte. n (3)

Com o desenvolvimento da indústria automobilística, na-vaI, etc as grandes indústrias siderúrgicas, por uma questão
de custos de preparação de encomendas, passaram a comerciali
zar seus produtos, diretamente com essas empresas ficando ~
se rvada ã Rede de Distribuição a entrega de lot.es menores e de
produtos específicos aos qu~is se agregam maior elaboração. H2
je a Rede de Distribuição compõe-se de empresas bastante hete
rogêneas em dimensão, tipo de produtos fabricados, etc mas P2
de-se dividi-los em dois grandes grupos:

a) centros de serviço
b) centros de comercialização

As.empresas pertencentes ao primeiro gl~po caracteri
zam-se por agregar ao produto produzido pelas usinas certos
serviços que lhe dão aplicabilidade para usos e.spec!ficos. Tal
é·o caso dos serviços de relaminação, perfilação, dobramento,'
etc.

Essas empresas, po rtianeo, por sua ;própria característ!
ca possuem elevados investimentos em seus at.ivos fixos, carac
terizadospor equipamentos que se destinam a produzir esses
produtos.

NO segundo caso, colocam-se as empresas comerciais que
apenas revendem no varejo produtos comprados em lotes. maiores
nas usinas, no atacado. Essas empresas, caracterizam-se
investirem em estoques e atuarem corno adensadores de
das juntoãs usinas.

por
encomen-

I;

1,
I

I

I,

I
1
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Pode-se resumir as funções da Rede de Distribuição da
.seguinte forma:

" a) A regularização da oferta, pela manute~-çao de estoques adequados em quantidade,
que atuem como volante de mercado (•••)

b) O adensarrento de encomendas de pequenas
tonelagens, determinando a melhoria da
produtividade dos equipamentos de fabri
cação e transformação do aço nas usinas
integradas, função direta de seus rit
mos de produção.

c) A reclassificação e reaproveitamento de
produtos deeviados nas linhas de insp~-çao ,

d) O abastecimento de clientes que não PO!
suem consumo concentrado ou, por oper~
rem mediante encomendas em que não P2
dem antecipar-se nas compras ou acum~
lar estoques, inclusive porque seus pr2
gramas de produção não raro também im
põem especificações imprevisíveis.

e) O reprocessamento dos produtos siderúr
gic05 e a semi-elaboração de partes co~
ponentes, através de operações raciona
lizadas e em economia de escala, dentro
dos centros de servi ço ;" (4)

Atualmente a Rede de Distribuição compõe-se oficialmen-te de .91empresas, sendo 79 Centros Comerciais e 12!Centros de
Serviço.

Comercia1iza um total de 1.500.000 toneladas. correspO!!,
dente a 30% do total da oferta ao mercado interno, de Lamina
dos Planos Não Revestidos (LPNR).

, i
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Colocação da Rede de Distribuição no Mercado
Siderúrgico Brasileiro

A Rede de Distribuição opera portanto como intermediá
ria parcial entre as usinas e os clientes finais, isto é entrega
pequenas quantidades aos mesmos clientes de usina, também aos
clientes pequenos e efetua trabalhos especiais para determinadas,
aplicações, que as usinas não produzem. Constituem-se portanto em
um canal de distribuição.

Justifica-se sua presença, além das razões já citadas,
por outras econômicas: . .,"

p. ~ difícil de medir, mas fica claro que ad
ministrar uma encomenda de 200000 t é mais
barato do que administrar 20 encomendas de
1.000 t. Ternos (COSIPA) só um endereço de
compra, só um recebimento, só um local de
cobrança." (5)

A delegação dessa atividade a distribuidores significa
, inegavelmente a renúncia de algum çontrole a respei to de como e a.

'- -quem os produtos sao vendidos. A pulverizaçao de clientes finais,
indesejável, 'ou mesmo os recursos' financeiros para o envolvimento

" j I

das empresas siderúrgicas em um programa de marketing direto con
duzlu à delegação da atividade comercial neste segmento:

" As funções principais dos intermediários •
são retmi~ as linhas de muitos produtos em
um sortimento de interesse para os compr~
dores potenciais e ajustá-los de maneira
a satisfazer a escala e necessidade do
cliente." (6)

o Risco do Distribuidor

Pode-se afirmar que o distribuiuor de aço funcionando

i
I

I

I
li!
1'-1
h
I:
'I
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H
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como um intermediário no sistema siderúrgico nada mais faz do que
acumular estoques procurando com isso revendê+Los a preços que
lhe cubra adequadamente os custos remunerando-lhe o investimento

, inicial.

n As imobilizações de capital realizadas de~
tro de umprazo longo tendem a concentrar
urna dose de risco significativamente mais
alta do que os empreaâzí os e investidores
em geral, consideram como "nível razoável
de riscos~~ Emoutras palavras, a incert~
za e a baixa flexibilidade proporcionadas
pelas inversões (especialmente os de lon
go·prazo), tornam essas decisões de inves
timento mais complexas e lentas." (7)

, O di.stribuidor de aço, como umnegociante, assume o ris
ooicomprandodas usinas a preços administrados e os revende a um
mercado de concorrência perfeita, com preços tipicamente flutuan
tes- Tanto as:,empresas de serviço corno comerciais coãocem-se , sob
o aspecto risco, segundo ummesmoposicionamento.

" Emum mundo de incertezas os investidores
não podem dizer com antecipação exatamente
qual será o retorno sobre seus investimen
tos que será gerado. Entretanto eles podem
formular uma distribuição de probabilida
des da possível taxa de retorno." (8)

Comoiremos ver adiante a colocação do distribUidor e
a gestão eficiente 'de sua empresa, muito depende da previsão do
cornporta~nto do negócio no futuro. As flutuações dos estoques ,
dos preços'; e o grande número de concorrentes forma.mum composto
mercadológico que induz um determinado grau de risco ao seu neg§
cio de aço.

I:
I
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" O início da década de 70 é mazcado por fo!:
te incentivo aos investimentos na monta
gem de oen t ros de se rvi ços por todo o
paf s" (••• ) Desde seus primórdios I a ati vi
dade da Rede de Distribuição foi marcada
pela sucessão de breves períodos de eufo
ria de demanda e épocas, tarohém curtas, de
retração de mercado (••• ) A tentabilidade
das operações era altamente favorecida por
uma componente de sustentação dos preços
representada pela crônica escassez de mate
rial em 11mmercado ainda bem distante do
pleno abastecimento (••• ) Talvez o aspecto
mais 'sério da revers'ão de tendênc:L.a observa
da desde o final de 1974 tenha. sido a sua
violência. Passamos da euforia para a apr~-ensao em poucas semanas." (9)

Pode-se aquilatar o grau de fluidez dentro do contexto
no qual opera a Rede de Distribuição pela afirmação do mesmo
autor.

" O compromisso C0!n os programas de investi
mentos e o desaquecimento da economia nos
empurrou para umendividamento a custos
insuportáveis, o qual elevaria considera
velmente o risco de nossa atividade." (10)

. Em resumo, o histórico da evolução da Rede de Distribui
ção não difere do que aconteceu e vem acontecendo em outros paí
ses. O seu crescimento desordenado e a preocupação um tanto irr~
cional de atingir determinados níveis de imobilização fizeram com
que ela apresentasse períodos de intenso endividamento. Esse p~
ríodo, coãrrcí dí.u com fenômenos macro-econômicos indUzidos pela. ,
crise do petrc;le,o. Portant,o, C! seu comport amerrco foi sistemático
com as demais empresas nacionais. A falt2. ::l,:! fontes eficientes de

I
i

I
II

J
~.

~.

I

!II
I

11,
i
I
!!
I



~
.46.

capital sem risco no mercado financeiro afetou o seu comportame!!,.
to, a despeito de organismos oficiais de financiamento.

Nesta dissertação iremos nos referir a esse per!odo at!
pico. pelo qual passou a Rede de Distribuição de Açono Brasil.

I·.
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CAP!TULO - IV

A TEORIl'. 00 RETOR..flJO SOBRE O INVESTIMENTO

Antes ,da descrição especificamente da Teoria do retor-no sobre o investimento há necessidade de algumas considerações a
respeito do conhecido dilema do administrador: liquidez x rentabi
lidade.

Há do~s objetivos antagônicos que -sao: o objetivo liqui.
dez e o abjeti vo lucro .. Estes dois enfoques, para um administra
dor preocupadoéom a maxirnização do valor da empresa, em sua con
ceituação mais moderna, envolve umdeterminado nível de concilia
ção que ele deve encontrar e x~avaliar continuamente.

o Objetivo Liquidez

Sabe-se que. o nível de caixa se elevará se as entradas
de ~alores forem maiores que e. "saída" e vice-versa. A medida que
a empresa se expandc I desconsiderando fontes externas de finan
i t· ~ d - ~ i d idc amen o, navera aumento a pressao por recursos ae ca xa ev o

às necessidades maiores de estoques, equipamentos, etc. O ritmo
de formação de caixa poderá ser insuficiente para atender ao
ri tmo de saída de caixa, uma vez atingidos determinados m!nimos.

Isto pode ser motivado por fatores internos e externos
ã empresa. COmofatores externos pode-se ci tal:' variações nos pr~
ços, variações nos custos das matérias-primas, etc. Como fatores
internos novos produtos acrescentados ã linha de produção que ex!
girão maiores recu.rsos em equipamentos, estoques ~ etc. Portanto,
wn plano de ampliações deve ser cercado de muitos cuidados, pois
poderá expôr a empresa a riscos desnecessários. A <'1plicação em
excesso, além do razoável, em equipamentos, e instalações sem d51
vida'que deverá ser precedida de cuidadoso planejamento, pois a
realização desses ativos fixos, normalmente são dif!céis. Isto é,
a empresa estará comprometendo sua liquidez.

,
I

l
I
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Por outro lado, os investimentos em calxa, naturalmente
que nao comprometem a liquidez da empresa, e em escala descenden
te pode-se cita~ os estoques.

Portanto, esse grau de liquidez varia. desde a liquidez
imediata de caixa ou quase caixa, até aquela mais baixa consubs
tanciada nos ativos fixos.

Pode-se portanto pensar, para maior segurança da empr!
sa, tendo em vista soment;e a liquidez, qu.e o ideal seria manter
altos níveis de caixa e baixos investimentos em ativos fixos ,
obtendo-se assim alta liquidez.

o Objetivo Lucro

o objetivo lucro contrapõe-se ao objetivo liqt1idez. O
administrador deve aplicar os fundos na empresa, de tal forma que
os acionistas recebam urna determinada taxa de retorno máxima po~
sível sobre seus Lnvestií.ment.os , Isto se opõe ao objetivo liquidez
pois enquanto se procura remuneração máxima deve,simultaneamente,
atender a minimização do risco a que se expõe a empresa. Este ri~
co é represent.ado, neste caso, pela liquidez, pois deve a empresa
atender às contas que irão vencendo ao longo do tempo.

Diferenças na divisibilidade e na durabilidade na apl!
cação dos recursos determinarão o nível de liquidez a ser incorri
do pela empresa. O administrador deve manter bens líquidos ao
maior nível possIveL para atender às exigibilidades de seus em
prestadores de fundos ao mesmotempo que deve ma."1tê-los ao nível
mínimo possível para maximizar os ganhos dos acionistas.

Ic Conceituação do Retorno do Investimento

Umavez atendido o Objetivo liquidez, sempre que se
aplica um cruzeiro na empresa espera-se que este retorne ao
caixa acompanhado de alguns cruzeiros adicionais. Além disso a
expectativa é que este volte o mais rapidamente possível. Isto

r·
I

i

, '
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~, deseja-se que a remuneraçâo unitárla seja a maior possível
e que gire o m~ior número poss!vel de vezes.

Para S9 apurar a eflciência econômico-financeira da em
presa, procura-se obter um relacionamento entre a rentabilida
de da empresa e os fundos aplicados. Especificamente proc!!
ra-se alocar os recursos o mais eficientemente possível de tal
fozma a maximizar-se o ganho decorrente do dí.nhe.í ro apLí.cado ,

Este relacionamento entre o lucro e os fundos aplicados apr~
senta-se normalmente como um parâmetro extremamente usado de
medida da eficiência da empresas

Como medir essa eficiência?
Como determinar esse parâmetro?

I.a O Modelo de Medida

o estabelecimento de um modelo de informação tendo em vi!
ta a obtenção dos lucros e dos fundos aplicados é de fund!
mental importância para a obtenção de uma medida confiável
de performance da empresa. O "projetista" deste modelo de
ve ter em vista dois fatores de fundamental importância:
19 O modelo deve atender aos objetivos do a~tnistrador

que pOderá estar preocupado com o ganho, ou a
de contribuição ou mesmo as vendas, etc. Isto é,

margem
deve

ter disponível um padrão que reflita, o mais acuradameu
te os seus objetivos.

29 uma vez esoolhido o modelo o "projetista" deve escolher
os itens que irão compor este modelo tais como: Lucro
Líquido ou Bruto? Custos históricos? CUstos de repos!
ção ? Quais "standaz-ds" devem ser usados? ou melhor:

lia} Ele- (o "projetistall
) deve escolher uma medida

de compromisso que represente os objetivos do
primeiro escalão da companhia.

!
I

I j
I·
I
I,
~ t
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b) Qualquer que seja a medida escolhida, ele deve
saber cornodefinir tais itens como ganhos e in
.vestimentos.

c) Como devem ser os itens medidos? Custos histór!
cos, custos de reposição?

d) Quais "standards" devem ser aplicados?
e) Qual o tempo para o "feed-badk"? (1)

I.b O Método do Retorno do Investimento - ROI

O método foi divulgado muitos anos atrás pela Ou Pont de
Nemours, emboza já estivesse sendo usado anteriormente por
outras empresaso

" Cerca de 30 anos atrás os técnicos da eia.Du Pont
de Nemours, preocupados com a avaliação da efi
ci.ênciaglobal da empresa, iniciaram a aplicação
de um sistema de avaliação que passou a se chamar
"Fórmula do Retomo doCapi tal Empregado~" Este
sistema permite a análise da eficiência adrninis
trativa em seus múltiplos aspectos, através da
aplicação de al.qun s índices relativamente sim
p Les , li (2)

o ~étoào é bastante divulgado, embora os autores sejam unã
nimes em apontar debilidades.

" Eu . concordo que não é perfeito, mas é O' melhor
sistema disponível." (3)

Fundamentalmente o método permite uma visualização entre
o montante de ganhos obtidos em relação a um determinado
volume de recursos aplicados. A expressão matemática é ex
tremarnentesimples e não express a as di. fi culdades na deter
minação dos itens que entram em sua composição.

I
I
I
i
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Algebricamente pode-se representar como segue:

Vendas
Capital Empregado x LucrOL!quido

Vendas =

= Giro x Margem Operacional Líquida =
Lucro L!quido~

Capital Empnlgado
= ROI

Pode-se ainda acrescentar outras funçÕes da empresa que
concorrem para a formação do lucro lIquido e do capital
empregado, para tanto, basta que se analise o diagrama
abaixo, bastante conhecido nos meios financeiros e acadêm1
cos,

c::.,o5TQ J)c5,
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Observa-se que, pelo 'êli.:~grama,há conclusões mais 'ou menos f

óbvias que podem ser determinadas, para a operação eficien"
te da empresa.

1. Proce dlmentos para aumento da màrg~moperacional ,líqui, -da ' \
f·

. I

a)
,

vendas .•.
despesasA,umentodas superiores as

Riadução
,

despesas' superiores '...
reduçãob) das a das vendas

2. Procedimentos para aument.o do giro

a) Aumento das vendas em maior proporçãõdo que o Ativo
Operacional

b) Redução do ativQ operacional em,maior proporção do
que as vendas

,
•I I

I
I

, ,

'I. c Deficiências e Vantagens do Método

Como aumento do interesse no emprego do método da taxa de
retorno os autores passaram a questionar sua validade, em,.
uma multipli cidade de aspectos.

;.1.\) O que é investimento?

Os métodos de medida do retorno sobre o investimento
são a~itos, compoucas restrições, pela maioria àos au
tores i 'mas os i tens que entram em sua composição tem

.sido bastante questionados. Umdeles é o investimento o

Comosabemos existe uma gama enorme de contas, que
normalmente frequentes nos balanços.

-sao
I
I'

i
I,

Acionista x Administrador

Os acionistas de uma empresa e os seus administradores
estão interessados em coisas diferentes" O administra
dor está interessado na administração eficiente dos
ativos da empresa no que diz respeito ã sua operação •
Ele quer mostrar que obtém resultados daquilo que está
sob seu controle.
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Opostamente a esse objetivo está o objetivo do acionis
ta que apenas está interessado no reto.mo de seu Lnves

t.Lment.c , Isto é, há duas funções: operação e financia
mento.

Deve-se considerar nesse caso, a aLavancaqem financeira
(Trading-on-the-equity), isto é,I

" ~ uma decisão financeira que resulta da to
mada de dinheiro emprestado a uma taxa fi
xa com a expectativa de ganhar um retorno
maior." (4)

A despeito de que é difícil estabelecer-se a fronteira
entre acionistas e administradores considera-se que es
t.e's últimos não têm controle sobre a captação do (Unhei
ro de tercei:-:0s a prazo fixo. A decisão de tomar ou não
emprestado é da empre sa , como um desejo de permitir
maior remuneração (em caso de alavancagem pós í ti va) aos
seus acionistasl incorrendo em maior risco, como deci
são t}picamente financeira.

A determinação dos investimentos, que interessam ao
acionista é relativamente simples, bastando observar-se
o capital subscrito da empresa.

Tal não se dã cornos ativos que interessam ao adminis
trador. Teríamos comoinvestimento um panorama de
itens: ati vos tangíveis , ativos fixos f :l.nventários, cai
xa, ativo total, etc.

Comoverificar-se-ã a seguir, existem muitas dificulda
das na determinação não só de quais itens levar em con
ta como investimento mas tambémquanto à sua identifica-çao e

Stanley B. Henrici em seu artigo: Eyeing The ROI (5) di
vide os investimentos em duas categorias:

~!

I
I
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L Investimentos geradores
2. Investimentos de sustentação

Os primeiros referem-se aos investimentos que efetiva-mente acrescentarão algo de novo ao fluxo operacional
da. empresa e passíveis de estimativas do retorno do in
vestimento. Trata-se de i tens tais como:

.Nova linha de produtos
Nova Unidade fabril
etc.

Os segundos referem-se a unidades ou funções auxil.ia
re s , em sua maioria, que citaremos comoexemplo:

Novas máquinas de escrever
Nove compressor
etc.

Hãt segundo o autor, uma dificuldade, ou quase impossi
bilidade de estimar-se o retomo do investimento desses
últimos itens.

Há ainda uma série de considerações e discussões a
esse mesmorespeito, por part.e da maioria dos
Tal é o caso dos ativos intangíveis de difícil
çâo, Pode-se ci tar tambémos casos, de operações
"leasing" •

autores.
avalia-

de

Ao decidir-se fazer um "investimento" em uma unidade es
pecífica frequentemente não são cons í.deradas despesas
emnovos Lnves trí.merrtioa qUE: decorrem desta decisão. Se,.

se está comprando novos equiFamentos corno fica o impac
. to disto nas Contas a Receber? Se I se está adquirindo
umnovo caminhão, mais tarde deve-se comprar urna
garagem como decorrência da primeira decisão. A
mi.nação do que é investimento em seu sentido mais
plo é um leque de itens, verdadeiramente o

nova
deter

arn
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A.l Valorização dos Ativos Fixos

Algumas questões relevantes têm sido discutidas a esse res
peito da valorização dos Ativos Fixos.

1. Os investimentos fixos devem ser valorizados ao seu va
lar bruto, ou líquido?.

2. Cornodevem ser separados os ativos divisionalizados, em
empresas descentralizadas?

1. A primeira questão reveste-se de fundamental importân
cia e tem sido cbjettb de preocupação da maioria dos au
t.o re s ,

O pomo do problema reside na diminuição do valor líqu!.
do, à medida que é descontada a depreciação do ativo,
ao longo do tempo. Naturalmente que partindo-se de que
os ativos fixos são desvalorizados em cada período e
considerando-se que a definição do retorno do investi
mento é definida como uma fração, com O denominador sen
do o investimento e mantendo-se constante o ganho,' o r§!.
sultado da fração deverá apresentar aumentos contínuos
ao longo do tempo. Â medida que envelhecem os ativos da
empresa paradoxalmente assistir-se-ã a um aumento do
ROI.

, .
I

Emvista disso algumas empresas e autores advogam o uso
do valor bruto. Entre eles a Du Pont e Monsanto, que
argumentam que o valor bruto é mais representativo pois
além de permitir comparações de ativos com idades dife
rentes, tambémpe rmí, te comparações intradepartamentais,
evitando por consequência conclusões erradas conforme
ci ta do, anteriormente.

Por out eo lado há os que são a favor da valorização p~
10 valor líquido e argumentam:
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"a) ~ consis b:m te com o valor total dos ati
vos mostrados nos livros contábeis o

b) ~ consistente com as computações l!qui
das dos ganhos, que inclui as deduções
para depre ciaçães." (6)

Há entre eles aqueles que consideram como remédio mais
adequado, a adoção de um método teórico correto para
estimar-se a depreciação de tal forma que o decl.fn í o no
valor líquido dos ativos depreciados não venha a pertu!,
bar a estabilidade das taxas de retorno" Assim, uma em
presa que possua um complexo fabril significativo apli
caria continuamente os resultados da depreciação em no
vos ativos fixos desativando os antigos ~ de tal forma
a manter estabilizado o investirnentoe Pode-se observar

. pela análise do quadro abaixo:

Início Fim do Fim do Fim do Fim do Fim do
Ano 1 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5--

Custa da Matéria
Prima 1.000 1.000 LOOO 1.000 1.000 1.000

Menos: Deprecia
ção Acumulada 164 344 542 760 1.000

~~quin.a, ao Va
lor do livro 1.000 836 656 458 240

Outros Ativos 164 344 542 760 1.000

Capital 1.000 10% 10% 10% 10% 10%

Entretanto, isto só é válido quando se considera os ati
vos como um.conjunto. Se os tomarmos isoladamente a
idéia não é vâl.í.da, O problema ressurge quando se consi
dera a relação entre os ganhos e o capital. Emperíodos
de aumentos (ou diminuição) de preços, os lucros sobem
(ou descem) e mesrno com a preocupação de manter-se o c~
pital constante, cornovisto acima; poderia haver inter
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pretações errôneas, quando as coisas se dão simultanea
mente. John Dearden em seu clássico artigo, ItThe case
against ROI Control" sugere que o controle sobre os
ganhos e o controle sobre os ativos deve ser feito sepo!!
zadamerrt.e,"afim de simplificar-se a análise.

" Mui tos advogam o valor econômico do "inves
timento" corno a medida ideal mas ele tem
limitações práticas, devido ao seu alto
grau de subjetividade.

Necessita previsões do fluxo de caixa que
são incertos e que são frequentemente inde
pendentes do fluxo de caixa de outros ser
viços.

Também requer a esco Iha de uma taxa q,e des
conto e talvez a alteração desaa taxa ao
longo dos anos." (7)

Horngreen, acima citado, considera que os custos de re
posição são um prático substituto para o valor econômi
co "ideal" no sentido de que ele servep pelo menos ~.
sualmente, como uma aproximação mais ou menos objetiva
de um valor econômí.co mínimo. Vai mais além; e conclui
que a valorização de um ativo deve ter em vista que se
um ativo antigo estiver rendendo o mesmo que um .atí.vo

novo aquele deve ser valorizado ao mesmo custo deste.

28 Os ativos fixos quando aplicados em unidades indepe~
dentes divisionalizadas acrescentam mais uma dose de
complicação qua~do s~ deseja medir a sua eficiência. Is
to se faz sentir p rf.noí.pa lrnen t.equando se usa o valor
bruto ou o va.lor líquido.

Pelo valor líquido, como já se citou, o administrador
responsável pela divisão, seria levado a rejeitar proj~
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tos novos que poderiam ter al, ta contribuição ao ROI da.
corporaçao mas que isoladamente teria pequeno retorno,
para sua divisão.

A.2 Valori zação da Conta Caixa

O problema de sua valorização reside no fato de que sempre
considera-se como um ativo incorporado e é difícil sep~

'rã-la. Tambémas incertezas quanto aos reridimentos introd~
zem outra dificuldade. Mas considera-se normalmente o va
lor que é mostrado no balanço.

fi Mas, se houver fundos para futuras expa~
sões devem ser excluídos, assim como ou
tros fundos corno: fundos de pensão, etc.
Certos administradores não concordam com
isso I mas sim com urna percentagem dete rmi
nada aplicada sobre os custos, ou relacio
ná-Ia ao custo das mercadorias vendidas ,
ou uma quantidade igual a uma vez e meia
as despesas operativas anuais, como prát~
cas para análise." (8)

A.3 Valorização Contas a Receber

Os valores usados podem se r líquidos ou brutos no que diz
respei to às reservas de contas de devedores duvi dosos. Con
sidera-se que, o procedimento paré3:sua determinação deve
ser uniforme. Se as reservas estiverem em excesso deve-se
fazer aj ustes.

A.4 VaLo.r í, zação dos Inventários

Os inventários causam problema para a valorização. Os mét~
dos geralmente aplicados como: FIFO, LIFO, valor médio co~
duzem ,a diferentes valores. Aqui também considera-se que a
uniformidade de procedimento é de grande importância.
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B) O que é ganho?

11 Os economistas definem o ganho ou lucro de·
urnaempresa corno a quantidade máxima que
pode ser consumida pelos donos da firma. em
qualquer período sem decrescer suas oport~
.nidades futuras de consumo." (9) !·1

Entretanto, para os contaÇlores, o con ceí.t.o de ganho
tâ afeto aos procedimentos geralmente ace í, tos e por

es·
is

so mesmo, inexatos, por permitirem mais do que umproc~
~imento$ Isto é, os princrpios contábeis permitem dife
rentes procedimentos e portanto chegaremos a diferentes
re suI t~t1os.

Poce-se citar alguns pontos nos demonstrativos finance1
ros que são fontes de er ros comuns:

Vendas

Principalmente quando ocorre vendas a crédito pode ha
ver forte distorção. A maneira como as entradas são con

.tabilizadas pode alterar o resultado. O mesmose daria
se a empresa contabiliza um contrato pelo seu valor e
mais tarde esse for descontimado.

Valori zação dos Inventários

As ve'ze s os pro cedí.nent.os são alterados em um
para apresentar p01lCO lucro! tendo em vista o

esforço
imposto

de renda. Mesmoquando a alteração no procedimento é
conhecida torna-se difícil para o analista valorizar os
inventã.rios ao seu valor correto.

CUSt03 Implícitos

o salário do proprietário que dirige a empresa, ou mes
mo os juros que não são contabili zados quando o finan
ciamento dos estoques é feito pelo próprio dono.
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Os custos impl!ci tos entretanto afetara o valor da emp~
sa mas não os valores contábeis. Assumindo, por exem
p Lo , que a empresa .tem pe rape ctí.vas ruins, e enquanto
este. fato não se torna evidente, e não vier a afetar
os dividendos, a contabilidade não se alterará. Entre
tanto, o valor econômico do ganho deverá diminuir, e

. pOderá até ser negativo. O que se teria em vista no ca
so seria o valor econômico da empresa paza o acionista.
Enquanto a contabilidade não registrar a perda do valor
econômico, oficialmente, a empresa não perdeu valor •.
Mas ••essa perspectiva de perda futura já poderá estar
sendo refletida no preço das ações comercializadas em

,;bolsa.

Pesquisas e r~senvolvimento
Algumas empresas a consideram como Despesas Correntes e
outra~ a capitaliza~ e fazem a amortização nos períodos
seguintes. Por ~xemplo, um poço de petróleo, campanhas
publicitárias, slmplesmente não são suficientemente cla
ras na maioria dos casos se trata de despesa ou um ati
vo.

Tipos de Lucros

Existem vários tipos de lucro nos demonstrativos f í.rran
ceiros:

Lucro Operacional LíqUido que inclui os custos das mer
cadorias vendidas e as despesas de vendas e administrativas mas
exclui os resultados não operacionais e despesas não operacionais.

Lucro L!quido ant.es do Imposto de Renda que deve in
cluir as receitas não operacionais e itens de despesa nao oper~
cí.on aí.s ,

Lucro LÍquido após o Imposto de Renda, representando o
total que é transferido aos lucros retidos.
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o uso do lucro operacional líquido significa que somen
te as transações de natureza operacional são consideradas. Este
número do lucro é preferido quando se trata de análise de uma di
visão especificamente.

Por outro lado o uso do lucro antes das taxas ..
e defen

sável no sentido de que como diferentes ganhos, são classificados
em diferentes faixas de renda , o resultado líquida deve criar in
dices favoráveis cu desfavoráveis, dependendo das taxas a pagar ..

o lucro depois das taxas seria o resultado final,medida
adequada para a remuner.açao bruta para o acionista. A decisão de
qual medida usa~ depende do tipo de análise se para um segmento
ou para toda a ór qan í zaçâo ,

lI. Métodos de Avaliação do ROI

a) Método do Pay-BaCk

" 1:!! simplesmente a relação do investimento I

inicial sobre as entradas anuais de caixa.
Indicará portanto o número de anos necessá
rios para que o investimento sej a recuper~
do~" (9)

i:
! I

Os autores o cons í.de r-am , em geral, comoummétodo frágil,
embora seja muito usado. Possue a vantagem da simplicid~
de. Tema grande desvantagem de não considerar o valor do
dinheiro no tempo, isto é, o.dinheiro recebido mais cedo,
pode ser reaplicado novamenteo Além do tempo .dete rnu:l.nado
pelo próprio método não há indicação de desempenho do pr2
jeto, o que é outra desvantagem.

Alguns autores, entretanto, não o desmerecem totalmente:

" se os ganhos esperados forem relativamente
estáveis e se a vida esperada do projeto

, .. ,
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for aproximadament.e duas vezes o período
do Pay-Back, o método fornece resultados
razoáveis a" (10)

.
b) Método do Valor Presente Líquido (VPL)

A grande vantagem deste método é levar em conta o valor do
dinheiro no tempo. 'l'rata-se simplesmente de trazer ao valor
atual um fluxo futuro de valores esperados de ganhos, des
contados a uma determinada taxa. Algebricamente seria:

VPL e: ,... -
'-

RI ~

(i-x) + <l-K?-
+ •• a + (11)

VPL - Valor Presente Líquido
Rlao.n - Valore~ Esperados

Onde C - Custo do Investimento Iniclal
K - Taxa
n - Vida Prevista do Projeto

- Se o valor presente lrquido for positivo a proposta é
aceita

- Se o valor presente líquido for negativo a proposta é re
jeitada

c) Método da Taxa de Retorno Interna (TRI)

~ a taxa de desconto que equaliza o valor presente das sar'
das esperadas de caixa com o valor presente das entradas.

Algebricamente:

c = + •••• +

-Da expre ssao determina-se qual o valor r que fornece uma de
. -

terminada taxa de ret.orno do Lnve s tí.menbo , Compara-se esta
taxa obtida a umvalor mínimo aceitável pela empresa. Este
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valor mínimo tem sido objeto de 'discussão, pois neste caso
recai-se no conceito de custo de capital. Teoricamente de
ve-se aceitar todos os projetos que gerem recursos cuja ta
xa de retorno se coloque acima do custo de capital da empr~
sa, Entretanto, sua determinação é de difícil obtenção e
sua conceituaçãu está restrita aos meios acadêmicos.

Robert N. Anthony em seu artigo "Some Fallacies in Figuring
Retum on Investment" coloca algumas questões a respeito.
Urnadelas é a respeito da escolha, entre vários cursos de
ação, daque las que forneçam maiores retornos sobre o inves
timento.Afirma que se um projeto A tem maior taxa de retor

-no e menor maturidade que umprojeto B isto nao significa
que se deva aceitá-lo. ~ necessário verificar-se se teremos
alternativamente condições de ze apLí.caz o montante obtido
do p ro je to A mais cedo a taxas cuj a sorna forneçam maior
retorno que o projeto B, no mesmoprazo deste.

d) Conflito entre os Métodos (TRI x VPL)
Qual dos métodos é o melhor?

ds L Proje-tos mutuamente exclusivos e independente

Projetos mutuamente exclusivos são aqueles que em um
conj unto de projetos que tem essenci à:hmente a mesma fU!!.
ção ,a ace.í tação de um deles necessariamente resulta na
rejeição dos demais .. No caso de projetos independente
a aceitação de um del~s não exclue a rejeição dos de
mais.

Condições de Restrições ao Orçamento de Capital

Nos casos em que há um limite de aplicação ao orçamento terra
mos vários tipos de situações nas quais a decisão de quais pr2,
postas escolher torna-se difícil. Vamosenumerar cada urna de
las:
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1•• Projetos mutuamente exclusivos sem restrições de orçamento.

Da tabela abaixo pode-se tirar algumas conclusões:

Sáida Entrada Valor Valor Taxa deProjeto Inicial Caixa Preso Preso LIq. Retorno-- T10%) (2 O%)

A 100 120 109. O8 9.08 20%
B 200 236 214.52 14.52 18%
C 300 345 313.61 13.61 15%

(12 )

Verifica-se que pelo método do Valor Presente LIquido o pr2
jato B é o melhor mas pela Taxa de Retorno Interno o A se

'. revel a mais atrativo. Qual o mais correto?

O método TRI é apenas urnapercentagem, isto é, é expresso
por uma relação entre dois números. Não mostra, em condi
ções de restriç~es ao orçamento qual a verdadeira contribui
ção em dinheiro para a empresa como um todo; coisa que o
VPL faz. Quando não há restrições ao orçamento pode-se usar
qualquer dos métodos embora o VPLainda seja melhor.

2. O Problema das Taxas Múltiplas de Retorno

~Ml~etv J..
\.

._---_ .•.. _._._- --

o., () l... c ~
.--- __ ó-- __ ~;__ .__ -- •.••---t>

C.b ~.~ ~.5s' 0.'1 (.(,.";;;
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Na figura anted.or (13) estão representados os perfis de
dois projetos com saídas iniciais iguais, dos quais deve-se
escolher somente um comexclusão do outro. Comopode-se ob
servar se tivermos um fator de desconto rl < r* o projeto
2 apresenta 'l'axa de Retorno maior do que 1 e Valor Presente
Líquido meno r , Se ri > r'l: dâ+se o inverso e isto é contradi
tório.

Recomendaa unanimidade dos autores que quando se apresenta
este problema (comprojetos mutuamente exclusivos) deve-se
usar o método do VPL~

o perfil típico de uma curva de VPL x TRIé o de uma linha
descendente I como'visto no gráfico anterior, isto é o VPL

e TRI va.riam inversamente. A curva tem inclinação de coefi
ciente angular negativo. l>1as,isto nem sempre acoI}tece.Qu~
do se. considera, por exemplo, uma sequênc.ia de negócios pr!?,
Iongando-se até o infinito não se pode estabelecer, com cer
teza que todas as entradas do projeto serão positivas.

A eguaçao:

RI

(l+r)
+

(l+r) 2
+ ••• +

Rn
- C - O

representa umpolinômio de n termos comn raízes, que depe~
dem dos sinais de n , Estas raízes podem ser positivas, ne
qatLvas ou mesmoimaginárias. Conaequentemente nem a exis
tência e tampouco a individualidade da taxa de retorno es
tão garan tidas.

o gráfico a seguir mostra um tipo de caso possível.
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Umexemplo clássico foi formulado por Lorie e Savage. Tra

ta-se do caso da bomba de petróleo nova que substitue uma

antiga de menor capacidade que a primeira fazendo com que o

poço se esgote antes do tempo previamente estabelecido pela
bomba antiga. Neste caso teríamos urna entrada negativa do
pro je to e teríamos duas respostas.

Eugene H. Lerner e William T. Carleton (corno citados por
Phi lipattos) sugerem que quando o paradoxo do problema de

Lerie e Savage se apresenta deve ser visto em termos de cus
to de oportllilidade, porque:

a). Quando a ernp.res a faz o Lnve s t.Lmcn to na nova bomba deve

ajustar a depreciação contábil da bomba substituída afim

de incluir a obsolescência de tal forma que a depreci!!
ção econômica e contábil fiquem j,guais.

b) Quando '~s duas taxas de depreciação, se tornarem
dimin uí.ndo des ta maneira o valor de liquidação da

velha as taxas de retorno das duas alternativas
serao iguais.

iguais
bomba

também
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A fonte dessas contradições porém está na construção do mo
delo, Se para qualquer projeto considerar-se todos os futu
ros fluxos então sempre teremos taxas múltiplase Por exem
pLo se a.ssumirmos que uma empresa de papel inaugurou uma no
va fábrica e dez anos depoí.s resolve fechã';;laporque nao dá
lucro o que acontece com os prédios e equipamentos? Se a fã
brica não for vendida e for obrigada a ser desmantelada, ~
las autoridades locais, e também fazer com que o local seja
restaurado exatamente como era antes. Neste caso ter-se-á
urnasarda no final do projeto que poderá conduzir a taxas
múltiplas.

3. Projetos Independentes com Restrição orçamentária
Weingarter, B. propôs o uso de modelos matemáticos para re
solver algumas situações de projetos não confli tantes, isto
é, independentes e com restrição orçamentária. Suá propos. -
ta é a aplicação de Programação Linear como explicitado a
seguir: •

Co - Máxima quantia a ser gasta no período To
bj - VPL dos projetos j~

°rd . i id d . .os- Sa~ as pOS1t vas requer as os proJetos J-- no
ríodo To

Xj=1 - Se o projetol for acéi to
O - Se o projeto for rejeitado

c·J

o objetivo é maximizar a função:

Sujeito a:
n

I:
j=1

c.X. $o. Co) ] .•.

Sendo:
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4. Projetos Mutuamente Exclusivos e Com Restrição Orçamentária

Este caso é o que mais ocorre no mundo real, isto é; esta
mos sempre dí.an+e de a Lte rnat.í.vas conflitivas e nao temos
dinheiro p~=a assumir todas elas (embora se possa pensar
na tornada de empréstimos que implicariam em maiores riscos
e diminuição do valor da empresa).

Para exemplificar constroe-se a tabela abaixo:

Saída no Ent.rada Valor Valor Taxa de Retorno
Projeto tempo to de Calxa Presente Presente Interno (%)

(10%) LIquido
D* 100 120 109.08 9.O 8 20
E 100 119 108.17 8.17 19
F* 100 116 105.44 5.44 16
G 100 112 101. 81 1.81 12
H* 200 236 214.52 14.52 18
I 200 228 207.25 7.25 14
J* 300 154 321. 79 21. 79 18

(14)

(*) Projetos conflitantes

Usando o VPL pOdp.-se tentar, qual o conjunto de
que maxí.mí, za o Valor Presente, considerando urna
de 300.

projetos
restrição

Ter-se-iá as seguintes alternativas:

0* e G 19.06
E e F* 15.42
E e H* 22.69
G e H* 16.33
D* e I 6.33
F* e I 12.69
J* 21.79
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Escolher-se-ia os projetos que constituem a terceira alter

nativa, que fornecem em conjunto'o maior VPL.

Igualmente pode-se aplicar o modelo de Programação Linear
pr opos to por Weingarter bastando que se ac re s cent.e as de
mais restrições, isto é, se existem propos t.as confli tantes

r c s ter-se-ia:

Xr + Xs $ 1

com Xj ~ 1

5•. Projetos com Vidas Desiguais

Neste caso pode-se adotar duas soluções:

a) Determina-se o HInimo Múltiplo Comumdos tempos de vida

dos projetos componentes do orçamento, simulando que são
reinvestidos às mesmas taxas e nos tempos tas . correspo~

dentes ao final da vida úti 1.

b) Fluxo de Caixa Equivalente

Supõe-se os dois prójetos A e B:

Projeto Sa.rda AI A2 A3 1\4 AS VPL
(10%)

n 80 60 50 ·40 45.88L.

B 170 80 70 60 50 40 64.59

Calcula-se os ganhos líquidos equivalentes:
(;fi.)

~~t i"/:.; .bt IS ."1)

A. __ o __ o l i t f

9ott:l:L~ ~~

!).O4
80 t i 1 t11'

~
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Como18.45 > l7.04 deve+se escolher o projeto A•

.
Do conflito entre o 'r'RI e o \lPL a t.axa de reinvestimento
o ponto principal da questão.

.
e

" é pressupor-se que o projeto possa ser rea
plicado indefinidamente, numa ba.se constan
te." (15)

No caso do método TRIos recursos .liberados sao pressupo!
tos serem reinvestidos continuamente em projetos em escala
proporcionais. Emoutras pàlavras, haveria ze Ln veaEí.merrt.os

sempre crescentes, em quantias cada vez maiores em urnabase
exponenc í al , o que é um absurdo. O correto seria imaginar-
se que o reinvestimento é feito em uma base constante, rea
plicado indefinidamente comoé o caso do VPL.

No caso de umprojeto de reflorestamento, por exemplo o uso
do VPLé equivalente a assumir que uma vez uma árvore corta
da, a mesmaseria substituída por outra. O método do TRI ,
por sua vez, nos lava à substituição da árvore cortada por
mais de uma, e assim sucessivamente, o que é irreal. Além
disso o TRI tem tma taxa de retorno equivalente à taxa de
reinvestimento que diferirá de proposta para proposta depe~
dendo de fluxo de caixa para cada uma delas. Já o VPLtraba
lha com uma única taxa e essencialmente o reinvestimento
representa o retorno mínimo em oportunidade à disposição da
empresa.

II!. O Método do Lucro Residual - RI

A técnica do RI desenvolveu-se a partir da verificação de lim!
tações oferécidas pela técnica do ROI. Foi introduzida pela ~
neral Electric, há mais ou menos 30 anos atrás, e difere basi
camente do ROI em dois aspectos:

- Leva em conta a taxa de juros sobre o capital investido na
companhia.



- Fornece quantidade de dinheiro como medida para alternativas
,de decisã.o e não porcentagens.

Exemplo:

Empresa...A EmEresa B

1. Ganho Líquido 25.000 25.000
. 2. "Input" juros a 16% capital 16.000
3$ Investimento de Capit.al 100 o 000 100.000

ROI (1-3) 25%
RI (1-2) 9.000

A principal argumentação da General Electric em favor do uso
do RI em vez do ROI reside no fato de que o método compara
quantidades e não porcentagens. Afinal de contas o que a empr~
sa tem no banco é dinheiro e não porcentagem~ O uso de porce~
tagem pode levar o administrador de urna divi.são arejei tar
projetos com alto retorno quantitativo mas cuja porcentagem P2
de ser baixa.

" O lucro residual troca o objetivo "maximi
zar o ROI" para "m.aximizar cruzeiros de
retorno em excesso do ROI mínimo desej ado" •
Em outras palavras ROI significa "ir adi~
te e maximi zar sua taxa de retorno 11 • Em
contraste RI f.mp Lí ca "ir adiante e maximi
zar o montante absoluto de lucro em exces
so de algum mínimo desejado,," (16)

Ad~mitindo-se a título de exemplo, qu~ a em
presa tenha um lucro de Cr$ 1.500.000,00
por ano e um investimento de .•••••••••••••
Cr$ 10&000.000,00. A taxa mínima de ROI
da divisão é de 10%, portanto a um 'custo
de capital de 10%, o RI seria de •••••• 8

Cr$ 500.000,00 e " (17)
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Isto é, é o "superavit" das receitas Lf quf.das sobre o custo de
capi tal, que é o "lucro residual".

o método do lucro residual tem várias vantagens:

- Permite o uso de diferen.tes taxas de retomo para diferentes
tipos de ativos. Por exemplo, a taxa marginal de empréstimo
pode ser usada para aplicação nos estoques enquanto
custo de capital a longo prazo pode ser usado para
mentos em ativos fixos.

que o
investi

- O mesmotipo de ativo pode ter o mesmoretorno,
mente da lucrativ1.dade de urnadeterminada divisão.

independe

- Umadas razões para a preferência para ouso do RI em vez do
ROIé que, para avi tar queda de sua taxa de retorno, o admí,-nistrador opte por nao investir, podendo perder oportlli,id!
des de me r cado,

c) Considerações Gerais

A acei tação ou rejeição de custos históricos quando comp!
rados a alguma versão de valores correntes depende do custo
de obtenção das' informações em vista dos benefícios que de
verão advir de melhores decisões econômicas.

Qualquer dos métodos descritos anteriormente enfatiza os
ganhos e substima qualidade, relações. no trabalho, desenvo.!
ví.ment,o de pessoal, etc. Além do mais o retorno não é ..so
"ganhos" mas também, economias, reduções de despesas, etc.

Quanto mais especializado o equipamento e quanto mais suje!.
to à obsolecência, mais difícil veIor í.z â-i Lc ao custo. QUél!!

do não existe mer cado para determinado tipo de equipamento
a formação de seu preço torna-se mais dificultosa.

11. Qualquer que sej a o método utilizado ne
nhum deles evita o problema do custo de ca
pital.
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A qu.estão crItica é:

- Qual a taxa mfnima a ser especificada?
- Quando e quanto do mInimo deve ser aLte

ra.do?
- Se assim for feito quais os mí;nimos que

se pode usar por divisão?

Se uma taxa tmiforme pode ser usada e di
ferentes divisões tem diferentes taxas, Q

uso de uma taxa muito baixa iria dirigir
o ROI para baixo em direção a esta taxa. 11

( 18)
,-

o uso de ~~a taxa muito alta criaria certamente expectati
vas irrea.is por parte da administração e sem dúvida que a
fal ta de ponderação correta de uma taxa contribuit'ia para
desmoralizar o sistema.

De qualquer maneira o custo de capital é .função do risco
da empresa, embora isto seja ainda objeto de discussão dos
autores. Partindo-se porém, da visão clássica do custo de
capital e considerando-se que cada divisão está exposta a'
um determinado risco, a taxa mínima de retorno de cada divi
são deverá ter diferentes custos de capital, o que seria
uma dificuldade adicional.

A taxa de retorno tomada LaoLadarne nt;e apenas mostra alter
nativas de àecisão. ~ uma condição necessária., porém nao
suficiente para a determ.inação do desempenhoe ~ necessário
que seja complementada por outros elementos como, por exem
pLo, o lucro em unidades monetárias'.

A taxa de retorno é frequentemente usada comouma meta ou
alvo a ser atingido.

" As empresas que se preocupam com a taxa
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de retorno, a encaram naturalmente, como
mais do que uma simples medida "ax-pos t ••

de desempenho. Elas a encaram como um in
centivo para as divisões economizarem no
seu uso de capital, porque todo o mais pe.,E
manecendo igual, quanto menos capital as
divisões empregarem, maior será o respecti
vo retorno." (19)

Quanto mais longo o período para o qual a taxa de retorno
é calculada, mais import.ante e desej âvel se torna o uso do
investimento médio.

Mas como em resumo, pode-se medir o investimento, para o
cálculo da taxa. de retorno?

Hempel propõe as seguintes regras:

ti O tnves tí.merrt o tot.al é melhor de ff.ní.do na
maioria das situações como o total dos ati
vos. Para' se determinar o investimento con
trolável, precisa-se fa.zer uma dedução p~
ra p~ssivos controláveis. A extp.nsão em
que os investimentos em ativo fixo podem
ser considerados como controláveis pelas
divisões depende naturalmente do grau de
autonomia dado.

No cálculo da taxa de retorno para um se

mestre ou período ainda mais curto, o in
vestimento no início do período é uma base
conveniente. Para um espaço de tempo maior,
deverá ser usado o lnvestimento médio do
mes:'TIo.

Para se f aae r a avaliação do desempenho da
gerência, utilizando-se a taxa de retorno

",
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sobre o investimento, o melhor índice é' a
porcentagem do .Lucro operacional controlá
vel ,em relação ao investimento cont ro LâveL,
mas este índice 'deverá ser expresso 'tamb~m
em unidades mónetárias, pe Las razões já ex
postas anteriormente." (20)

Comovver í f í.camos anteriormente a aplicação coerente da teo
ria, torna-se cada vez mais dificultosa à medida que a em
presa cresce .. Quando a .ernp re sa passa a descentralizar-se as
divisões podem direcionar-se para objetivos antagônicos aos
da corporêição.

11 Isto é enquanto o presidente pode dizer
que: "n a sua empresa as di visões,' não de
vem atuar para melhorar o ROI em
do lucro da Cia.", não há nenhuma

. ..p re j ui. zo
dúvida

de que cert.as ações melhorarão o
da divisão em prejuízo do lucro da
nhia." (21)

retorno
com.r~

Torna-se muito difícil estabelecer-se lucros anuais equiv~
lentes. Cada divisão, ná maioria dos casos possue diferen
tes tipos de ativos que geram retornos com suas próprias
peculiaridades de mercado, qualidade, etc.

Quando hã um desví.o de objetivos torna-se muito difícil
apontar responsabilidades quando há um interrelacionamento'
grande de. oper açóe s ,

" Umaregra fundamental para fazer-se
rações da produtividade dos ativos é
sua medida deve ser baseada em dados

comp~
que
uni

formes. Isto é, deve-se esperar que os mes
mos ativos produzam os mesmos ganhos líqu!
dos de caixa como mesmorisco para ter o
mesmovaLor ;" ' (22)
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As técnicas apresentadas são' as disponíveis atualmente. A
limi tada capacidade humana deve ser combinada com essas téc
nicas de tal forma a Levar ã melhor solução possível. Po
de-se concluir que o mé'todo ideal não deve ser excessiva
mente complicado a ponto de perder sua clareza e capacidade
de explicitar umpadrão de medida. Sem dúvida que a exp~
riência do adminis trador, é fator fundamental na cornpLemeg
tação da medida do retorne do investimento.
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CAPtTULO - V

I- EFEITOS DA INFLAÇÃO

Os efeitos da inflação sobre a economia em geral sao
conhecidos, estudados e observados de longa data.

o que é a infla.ção? Define-·se de uma maneira mui to sim
pIes:

••~ a elevação contínua de todos os preços, ffi9.

tivada por um excesso de crescimellto dos
meios de pagamento, em relação ao crescimen
to dos bens e serviços à disposição do p~
blico." (23)

.·71.' instabilidade do padrão monetário usado na medida de
valores constitui grande LmpedLrnerrt.o para o relato e a
são da situaçã.o econômica de uma empresa. Uma situação
nária caracteriza-se' por um aument;o na maior parte dos
por urna tendência a continuação desse aumento.

compreeg
inflacio

preços e

Descre·Jemos suscintamente alguns conceitos sobre as ca~
sas da inflação.

a) A teoria da pressao de demanda parte de duas formulS- .çoes:

"A primeira que i preferida pela Escola Mone
tirista, atribui a responsabilidade
cipal pela inflação ao aumento da oferta
dinheiro.

prig
de

A expressão:
P • Y = M. V
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onde: v·= velocidade de circulação do di
nheiro, pressuposta constante

M = quantidade de dinheiro

P = nível de preços

Y = produção agregada

Se H aumenta resultará um aumento de P. Y.
Se Y nao aumenta o nível de preços P deve
aumentar para que a identidade
válida." (1)

permaneça

A segunda i devida a Keynes que dá ãnfase ao desloca
menta da curva de demanda agregada para a . direita,
como r.o gráfi-::::oa seguir ~

I:
"

!
! i
, I

i i
í

!, I
II
I:
[,

,. '

! :

Próxima à curva F, o excesso de demanda se traduz em
aUmentos de preços, ao longo da trajetória D5, D6, •• I·

I

Quando há diferenças entre o nível de demanda e a
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produção observa-se uma situação de desequilíbrio na
economia. Tal desequilíbrio pode ser consubstancia
do e melhor explicado na forma gráfica, como abaixo:

De11\ IlN ,\)I\
Àt:n.,~ ",/nAD;\

~. C (~~(ji)\'jc.~i;J f\{j);tt.<l'tA/)A)
. I
v

A diferença entre a demanda e a produção ~ "a fonte
da pressão inflacionária e justifica o tItulo de "in
fIação de compras~. Existiria então mais dinheiro ã
disposição de poucos bens expressa pelo hiato infla
cionárl0.

b) li., segunda explicação tradicional .~a teoria da
são de custos. Pode-se representá-la taJr1.bém
translação da curva de oferta agregada ao longo
uma curva fixa de demanda, para a esquerda~
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Este tipo de inflaçio pode ocorrer em consequ~ncia
de um de crâac.tmo na cauactí.dade produtiva da comunida. . -
de e decorre gera~mente él<?- aumentos de custos nos
insumos, como salários por exemplo.

A combinação desses tipos de inflação, de demanda e
de custos causa urna trajetória inflacionária.

Os economistas, muito tem debatido e questionado am
bas estas visões. Os textos em geral falam da teoria
quantitativa, ou clissica pr&-Keynesiana. A teoria
da prefer~ncia pela liquidez desenvolvida por Keynes
opostamente à id&ia da aversão pelo dinheiro dos
clBssicos veio acrescentar algo de novo, ao panorama
acadÃmico de então. A grande depressão no início do
decênio de 1930 obrigou o apareciment.o des~a contri
buição pois o comportamento econômico não era expli
cado perfeitamente pela teoria quan~itativa, neste
período particular.

Mas, voltando-se à inflação:

"Do ponto de vista conceitual a distinção en
tre inflação de procura e d~ custos é absolu
tamente nítida. Uma alta de salários
tante de uma disputa dos empresários
mao de obra se enquadra na inflação de
da, mas um aumento salarial decretado
governo ou negociado pelos sã.nd.í.cacos
gem de uma inflação de custos. Um processo

resul
pela

deman
pelo

~ orie

prolongado costuma misturar as duas
nentes e & frequentemente difícil
car qual delas a dominante.

comp,2
identifi

, I

Um aQ~ento de preços misturado com certa
recessao , altas taxas reais de juros e ape,!: I

I
I

I. !
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tos de liquidez pode entender-se como pred~
minantemente de custos. Uma inflação associ~
da ã euforia de vendas a juros baixos e a
folga de liquidez se caracteriza como guiada
principalmente pelo excesso de liquidez." (3)

De pcsse dos dois gráficos de custos e de demanda P2
de-se montar o grãfico a seguir que caracteriza a
conhecida espiral infla

?u,~~tl
o.q\t~\nA.?V

U 0<"

r\~f~)

v..(~l.IJd~
U QI1~(l)

j V
O gráfico mostra uma linha cheia bastante expressiva
que representa a conhecida "espiral inflacionária".

Naturalmente que existem outras teorias como o estru
turalismo e ma.is recentemente a desenvolvida por Mil,
tonFriedmann •.Mas tal discussão não caberia
texto.

neste
I

I i

11- INFLAÇÃO E ANÂLISE DE INVESTIMENTOS

o recente aumento generalizado nos preços criou um in
tenso interesse acadêmico e e!TIpresarialcom respeito ã inflação .•
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Principalmente porque ela distares as decis6es osbre o orçamento
de capital. Enquanto os ganhos sao deteriorados pela inflação uma
determinada parte dos lucros é taxada e as empresas
gar impostos por lucros ilusórlos. Dessa maneira, os
sao desestimulados a fazerem novos investimentos.

passam a p~
empr e s ár í.os

Modelos teóricos do efeito da inflação nas variáveis fi
nanceiras têm sido criados. O mais conhecido é o trabalho de Ir
ving Fisher que estabelece que a longo prazo a taxa nominal das
letras de câmbio IT pode ser tomada como sendo igual à taxa
real de juros rT, o resultado associado com o capital real, mais
a taxa,de inflação antecipada pelos participantes do mercado P;
ou:

= +

Qualquer alteração permanente na taxa antecipada de in
fIação deverá eventualmente provocar um maior ou menor
na taxa nominal.

aumento

"Estas variaç6es na taxa real são produzidas
segundo Fisher, por interação com vários
graus de ilus6es monetárias temporárias da
parte de poupadoresjemprestadores as quais,
entre outras coisas, levam a movimentos cI.
clicos segundo as taxas desejadas dos bancos

I '

comerciais. Estes movimentos cI.clicos prod!!.
zem movimentos correspondentes na oferta mo
netária, que por sua vez, constituem aprig
cipal força, no ciclo dos negócios uma· vez
que o equilí~rio inicial tenha sido
bado c " (4)

pertur

Fisher parte do que ele chama ou (Bomberger) de varian
t.es 1, 2e 3. A primeira variante, que é chamada de puro efeito
Fisher, é o mecanismo direto monetário com desiguais percepçoes
da inflação, por parte de tomadores e emprestadores. A segunda
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é semelhante mas com efeitos iguais e a terceira utiliza-se do me- -
canismo do dinheiro indireto (do sistema bancário) com diferentes
percepçoes inflacionárias.

o fato é que para cada uma destas diferentes situações
há a criação de ciclos de negócios na medida em que cada uma de
las se sucede. Quando estes ciclos se iniciam, a inflação sobe e
a expectativa de aillnentode lucros também, que por seu turno pro
duzem um aumento na taxa de juros. Esse aumento na taxa de juros
provoca uma expansao monetária acentuando a inflação, etc.

Em resumo, atearia, de Fisher se apoia nas variações da
taxa real e nominal dos juros que resultam das diferenças pereeE,
çoes de uma inflaçã.o produzida por efeito exôqeno e na interven
,ção do 'sistema bancário.

Ela difere da visão de Kéynes que se apóia nas alter~ -
çoes dos investimentos das firmas pela mudança de expectativas
das condições de negócios futuros e também nas variações dos dis
pênd10s dos consumidores.

'Mas nem os segu1dores de Fisher e nem os de Keynes se.
preocuparam com o efeito, dos impostos nas relações entre a taxa
de juros e os movimentos dos preços. Recentemente algumas conside
raçoes a esse respeito foram levantadas.

Estudos têm sido feitos a respeito da relação entre a
inflação e as taxas de retorno sobre as ações. Jaffe e Gershon no
artigo TheFisher Effect for Rí.sky l'.ssets:An Empirical Investi
gation (The Journal of Finance) examinaram a :celação entre a in
fIação e o retorno sobre as ações. Eles encontraram uma correIa -
ção negativa, ao longo de duas décadas mas positiva quando cons!
derado um período maior. Mas, há determinadas dúvidas rio estudo:
entre elas o exame do efeito da componente que é antecipada e não
é antecipada com respeito à inflação.
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IIa- Decisão de Investimento de Longo Prazo e Inflação

Quando se apresentou as técnicas do VPL, TRI, Pay-Back nao
se levou em conta a inflação. Ela é um fator a dificultar o
processo de tomada de decisão a longo prazo. Segundo o Pro
fessor Puggina há vários aspectos a serem considerados em
seu artigo: "Decisões Financeiras da Empresa em um Contexto
Inflacionãrio", que sao:

- Ajuste na Taxa.de Desconto

Ele conclui que não se deve ajustar apenas a taxa de des
conto mas também o fluxo de caixa. Tam.l:>émse deve conside
rar taxas ~istintas para diferentes períodos.

Ajuste no Fluxo de Cai~a
IDeve-se inclusive destacar que se pode avaliar os diferen

tes imp~ctos que a inflação poderã ter sobre os . diversos
componentes do fluxo de caixa.

- Ajustes ho Fluxo de Caixa com Taxas Distintas para oiferen
tes Períodos

,o grau de incerteza e risco cr'3sce quanto maior for o tem
po do projeto ou das entradas presumidas de caixa. Desta
maneira com a int.rodução da inflação maior complexidade se
rã acrescida à tarefa de estimar-se estes fluxos.

o custo de capital próprio, que seria definido C0210 a média
pond~rada dos custos dos diversos componentes do Patrimõnio-
Liquido também seria afetado. A taxa de ret.orno exigida pelo
acionista seria aquela que permitisse uma remuneraçao sufi
ciente que cobrisse a taxa livre de risco (Caderneta de Pou
.pansa !!) mais um acicional para cobrir o risco do ne~ócio
(estrutura 'de at.ivos) mais o risco financeiro.

IIb- Ajustes nos M~todos

ztlá Joselita Graziotim (5) ajusta, a inflação, para o méto
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do do VPL, usando a seguinte expressa0:

N
VPL =E

T=l
'FCX

T(I -, K)
I

sendo: 'vPL ::: Valor presente líquido

FCX ::: Fluxo de caixa, lIquido ::: Cr$ 20.000

K = Custo, de capital ::: 9% a.a.

N ::: Número de anos = 5

I .- Investimento inici~l = Cr$ 75.000

o VPL é C:r$2.792

Ao Ln+roduz í.r a inflação esperada (i=6%) porém, o VPL se a L

tera. O uso do efeito Fisher ê usado da seguin+.e maneira:

(l + K) (1 + i) ::: (1 + K)

o novo VPL é:

5
VPL = L

T=l
20.000 75.000

(1.09) (1.06) 5

VPL -. (cr s 7.956) (6 )

Como vimos este môt.odo cozrí.qe apenzrs a taxa de desconto. O
ajuste do fluxo de caixa ~ imperativo; pois a inflação pode
rã ser i~plicita para cada fluxo de caixa, portanto diferen
te da infla,ção esperada. Em seu exemplo Graziotim, propoe o.seguinte fluxo!
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"

1 2 3 4 5
Entradas 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

Saídas 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
,25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Imposto de 12.5 , ,12.5 12.5 12.5 12.5
Renda (50%) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Depreciação 7.S 7.S 7.5 7.5 7.5
Fluxo Caixa 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0Líquido

Supondo que as entradas, sao e5Limadas sofrer 77-\de inflação
e as saídas 8% tem-se nova tabela:

Entradas (7%) 42.8 57.2 73.5 91. 8 112~2

Saídas ( 8%) 16.2 29.1 44.1 61.2 30.8---
26.6 28.1 29.4 30.6 31. 4

Imposto de 13.3 14.0 14.7 15.3 15.7
Renda (50%) 13.3 14.0 14.7 15.3 15.7

Depreciação 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Fluxo Caixa 20.3 21.5 22.2 22.3 23.2Líquido

Fluxo Fator Valor
Caixa Desconto Presente

20.8 0.087 18.096
21.5 0.756 16.292
22.2 0.658 14.608
22.8 0.572 13.033
23.2 0.497 11.541

L Valor Presente 73.570
Investimento
Inicial 75.000 (-)
Va.1or Presente
Li.quido (1.,130)
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Van Horne ;(7) propõe um método mais exato para ajustar a in
flação, quando as 'saídas'e entradas var í arem diferentemente.. ~

da inflação. Este método consubstancia-se na fórmula a se
guir:

NPV =
N
:::

t=l
{It_l.l + a.B) t_·Ot (1 + 80) t}{J. - T}+ Ft . T

(1 + K)t

Sendo: NPV = Valor presente líquido no tempo to

n = Tempo de vida do projeto
.. It Valor esperado das entradas d(;~ caixa sem-

fIação
in

P = Taxa. de inflação antecipada conforme· esperada
pela alteração da taxa anual do índice preços

c. = Porçã~) de p aplic~vel nas entradas de cai-
xa

°t - Valor esperado das saídas de caixa no período
t sem inflação

e = Porção de p aplicável nas sa:tdas de caixa

'1' = Taxas governamentais

Ft = Taxa de depreciação dos ativos no tempo t, que
é conhecida com certeza

Co = Custo do projeto no tempo 0, que se assume ser
conhecida com certeza.

Os vaLoze s a e 8 representam a sensibilidade com
respeito ãs entradas e saídas e a inflação.

Se NPV for maior que zero, então o ajuste da taxa de retorno
em relação à inflação é adequada.
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B:I- ASPEC'I'OS 'rRIBU'l'ÂRIOS

Os mecanismos tributários até agora estabelecidos visan
do a correção dos efeitos da inflação nos demonstrativos financei
ros das empresas brasileiras tem apresentado algum progresso, em
bora sejam.'ainda incompletos.

o reconhecimento da correçRo monetária para os ativos
fixos iniciou-se err torno de 1964. Frediano Quilici em seu li
vro: Leituras em.Administração Contábil e Financeira fazia comen
tirios crlticosa respeito de distorç~es nas demonstraç6es finan
cairas anteriorment~ ã ~ei 6.404:

"Uma L1flação dessa magnitude produziu um
efeito tão significativo em todas as ~ransa
'çóes mercantis e financeiras, que os balan
'ços das empresas brasileiras, que nao in
cluem os ajustes necessários para acompanhar
o aumento do nIvel geral de preços, tor
nam-se ilusórios."

.Mais adiante continuava:

"O problema ze Lat.Lvo à eliminação na contabi
lidade dos efeitos inflacionários é, realmen
te, difícil, particularmente no Brasil, onde
os índices de desvalori zação da moeda sao
tão elevados.· Não há dúvida que qualquer ten
tativa, no sentido de introduzir-se o reco -
nhecimento contábil dos efeitos da inflação,
encontrará obstáculos e resistãncias. Mas
inegável que novos procedimentos contábeis
deverão ser desenvolvidos afim de possibil!
tarem a apresentação de demonstraç6es finan
ceiras que consignem, com propriedade, a si
tuação econômico-patrimonial da empresa, bem
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como dos respectivos resultados das
ções .."

opera

Essas incons~_i:'tênciéJsapontadas pelo autor e amplamente
reconhecidas pelos me í.os f í.nance í ros c acadêrn í.cos fizeram com que
o governo promulgasse o Decreto-Lei 1.598 que adapta a legislação
do imposto sobre a renda às inovações da Lei 6.404. Estabelece'
normas de corre~ão monetária, traduzindo os efeitos da modifica
çao do poder de ,compra da moeda nacional sobre o valor dos elemen
tos do PatrimôniO e os resultados do exercício. Na. ocasião da ela
boração do balanço patrimonial serao computados esses efeitos na
determinação do lucro real.

Conforme Professor Puggina, caso o at:Lvo seja adquir!
do com capital próprio, não haverá impacto na correçao monetária
bem como em termos de imposto de renda. Entretanto, caso o ativo
seja, adquirido com capital de terceiros (financiamentos), a em
presa 'terá um Lmpos t;o de zenda adicional devido à sistemática de
corr.o.çãomonetá.ria. Isto faz com que o impacto da inflação brasi
leira sobre oS,damonstrativos financeiros seja reconhecido paI.
cialmente.

Ao considerar-se a taxa de retorno real exigida o acio
nista de, uma empresa de capital fechado tende a raciocinar em
termos de identidade patrimonial. Há por assim dizer um ajuste
mental ou intuitivo do retorno sobre o investimento, tendo em vi~
ta a inflação. Claro que tal não acontece com'empresas de capital
aberto.
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CAPITULO - VI

DECISÃO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA

Toda prooosta de investimento tem uma determinada proba~ -
bilidade de ocorrer ou não, ou de ocorrer parcialmente. Os ganhos
estão sujeitos a determinadas variáveis. Estas variações
proposta de investimento são referidas como sendo risco.
caso a variabilidade dos ganhos futuros presumidos é a
que mede o risco.

de uma
Neste

grandeza

As situações para decisão sao divididas, segundo Van
Horne, em três tipos: Certeza, Risco e Incerteza. Alguns autores
não fazem esta aepar açáo •. Aque Les que separam de.finem o risco co
mo a distribuição de probabilidades dos retornos,. isto ê, é uma
grandeza possível de ser m~dida. A incerteza é associada com aqu~
las situações nas quais as evidências são insuficientes para es
timar uma dist.ribuição de probabilidades. Exemplo disso, é o lan
çamento de um produto totalmente novo.

Medida de Risco

A definição nada mais é do que a associação do risco
com a~a medida de dispersão em torno de uma unidade central que
é o valor esperado.

, ,
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Quanto mais espalhada.a curva (no caso B), maior e o
risco do projeto ..Quanto mais ~streita menos arriscado (o caso de
A). Entio no caso A trata-se de um projete cujos ganhos tem maior
~robabilldade de ocorrer do que B.

Correl::tçã.odo :Fluxo de Caixa com o Tempo

Se os fluxos de caixa de periodo a período forem inde
pendentes, ter-se-ã uma si t.uaçào em que as distribuições de prob~
bilidades sio diferentes. O que se deseja colocar aqui, é que à
medida que se
probabilidade

'fi" '-,! •
I

distancia a data esperada de entradas,
de aue isto ocorra •.:1

a

',:~I- ---.

diminui

/
iCom o g'rau de independência dos fluxos de caixa r. ao 10n

go do tempo, os ganhos do período 1 nao dependem do que ocorre
do perlodo 2 ou 3 e assim sucessivamente.

Teoria da Utilidade e Aversão ao Risco

Há três atitudes' dos investidores em relação ao risco:
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.
amantes do risco, os que evitam o risco e os indiferentes. A teo.
ria que descrevê essa atitude diante do risco é a da utilidade.
'frata da noçâo de utilidade marginal pelo dinheiro que pode ser
explicitada no gráfico a seguir:

V hL~l)i\~~

I
I

--------- • VQlo~

A teoria da util.idade é extremamente interessante para
a compreensao dos mecanismos que levru'1linvestidores a assumir
mais ou menos risco. Entretanto, a medida da \~tilldade é de difi
cil obtenção e hoje a teoria está restrita aos meios acadêmicos.

Desvio Padrão e Valor Esperado

A me.dida de d1spersão(a) define-se por:

(1)

onde: Axt = fluxo de caixa para xt
Pxt ::::probabilidade de ocorrência do fluxo de caixa
At = valor esperado

o valor esperado e o desvio padrão de prob?hilidade dos
possíveis valores presentes· fornecem cons í.dexâve L quantidade de
informaçõ,es de como avaliar o risco das propostas de investimen
to.
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consideremos duas propostas de i:1vestimentos X e Y con
forme figura abaixo:

.(te; ~1.bÀh"
0",1)4;;

~

\

---- - .. ~ •.••......•'-~.•_._--",....
liH nc..o. \J ~I:..

ê~ 1~0\ f\~o

Vemos que o valor esperado do VPL para a prop,?sta Y =
2.200 ~ maior do que o correspondente da proposta X = 1.173, mas
há maior dispersão de Y do que X. Se o risco é relacionado 6om' a
dispersão, a proposta Y tem maior valor esperado e também maior
risco do que X.

o que se viu, anteriormente pode ser adaptado para o ca
50 do TRI. Isto é, variando a taxa de desconto obtém-se desvios
padrões das diferentes taxas.

correlação entre Projetos

Dev€!-se analisar o risco de um proje.to em conjunto com
o risco total da empresa e não isoladamente. Isto porque o valor
da ação da empresa depende do risco de todo o negócio no qual a
empresa opera. Deve~se analisar o impacto marginal de um projeto
no risco total da empresa. Se a correlação for positiva será ruim
porque o riscoincremental compensará a lucratividade adicional.
Daí o preço da. ação CéÜ pela perda do valor da ernpresa. se entre
tanto for negativamente correlacion~da e com expectativas de bai

I
l

11

BrR f H1T~r .~\~(AR J.. A. BOEO F{K~R
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xos ganhos mas com baixo risco, o valor da açao deverá subir. Es
te é o mecanismo da diversificação.

o desvio padrão das probabilidades dos poss!veis valo
res presentes de um por-tfólio de investimento de capital pode ser
expresso pela seguinte expressão:

----_._--
a == I~

~ j=l

m
J.: rjk

k=l
crj aI\.

sendo: m == número total de atiyos do portfólio
rOkJ == a correlação esperada entre os valores

presentes dos investimentos J e K

crj == desvio padrão dos valor~s esperados dos
valores presentes lIquides para o inves
timento J

ok == desvio padrão do investimento K

Então, nota-se que quanto maior o grau de correlação
dos investimentos maior é o desvio padrão e portanto maior e o
risco. Da mesma forma maior o desvio padrão dos projetos indivi
duais maior o descio pad't:'ãodo portfólio, se a correlação for p~
sitiva.

Frederick S. Hillier em "The Derivation of Probabilis
tic Information for 'I'ho Evaluation of Risk Invest.merl'l.:s",combina
os projetos independentes e perfeitamente 'correlacionados no que
diz respeito aos fluxos de caixa. Ele desenvolve um modelo que
trata com situações mistas.Essencialmente, o total dos fluxos de
caixa da firma são separados e classificados ou como independe~
tes ou perfeitamente correlacionarIos ao longo do tempo.

Isto e:
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Z1 (I{), ••• , Zn (K) ; que são pe;rfeitamente correlac.tonados
K=l,2, •.. ,m

XJ = YJ + ZJ ( 1)
+ ZJ

(2)
+ ZJ 'em)...

As variáveis sao independentes com eXC0ssao de Zo (K) ,
para

Ent~o para o valor esperad6 c 2 variincia o autor esta
belece as seguintes expressocs:

=
n
~

J=O
,_\.IJ_

(1 + i)
=

.m (K)

E (Y J) +_f.}'-=....oIlio..-_E__ (_Z_J_)_

(1 + i)d

2
i~O [

Var (YJ) J m (J~JVar (ZJ(K» JYap ==
+ i)2J _ + í
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'l'eríamosque para: m = O nenhuma correlação
m = 1 completa correlação,
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CAr!TULO- VII

ALAVANCAGEM FINANCEIRA

"Alavancagem Financeira ã a estratigia adota
da pela empresa buscando a maximização do
retorno aos seus acionistas ordinários, atra
vés da correta seleção das fontes de finan-

, ciamento que comporão a sua estrutura de
capi tal. It (1)

Corno citou-se no Capítulo IV o ROI pode ser calculado
em duas grandes contas: ou nos referimos aos ganhos sobre os Ati
vos Totais ou aos ganhos sobre o Patrimônio Líquido. E~tas duas
grandes divisões possuem determinados pontos de conflito sempre
que se deseja medir a eficiência da empresa.

Quando se consider~r os ganhos em relação aos Ativos
~otais o que se deseja mostrar i qual a eficiincia operacional
da empresa. Ou seja qual a eficiência que está sendo obtida pelo.
exec~tivo responsável pela operação dos ativos da empresa. Melhor i

'Iainda, qual a eficiência daquilo que se pode considerar estar es
tri,tamente sob seu controle! , I

I

IAs decisões a respeito do grau de endividamento da em
presa e seu conaequent;e risco de iliquidez sã,?atribuídas a pró
prla empresa, como urna entida.de. Isto se mede pelos ganhos em re
lação ao Patrimônio Liquido da empresa. Ora, o Patrimônio Liquido
não está sob controle dos executivos mas sim dos acionistas con
troladores,como seria razoável supor-se no caso de uma empresa
de capital aberto.

, '

Naturalmente que a separaçao dos graus de responsabil.!.
dada de cada uma dessas entidades situa-se em uma área bastante
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nebulosa. Tudo depende do tamanho e complexidade da. empresa, se- -e ou nao de capital aberto, etc.

Tradin~-on-the-Equity significa negociar com o capital
ou seja tomar emprestado, assumindo riscos, procurando obter
maior retorno so};>reesse 'mesmo capital. :E: razoavelmente lógico
que um Gerente de Produção nao tenha controle sobre o endividamen
to da empresa, siquer pode ter idéia do que Lst.ovenha signif!
caro Mas, também pode-se argumentar que muito de seu talento apl,!
cado na procura da maior eficiência dos equipamentos venha a pr2
vocar a tOffi.;'ldade maiores empréstimos pela empresa, caso ele nao
for 't.ãotalentoso quan t.opareça.

o Problema da Estrutura de Capital

Como a empresa pode determinar wna estrutura de capital
ótima para sua empresa'? Tratando-se de dividas a serem assumidas
até quanto uma empresa particular pode aceitar sem colocar em ris
co a sua liquidez?

Uma das formas de se analisar o efeito do endividamento
é o exame dos Ganhos Antes de ,Juros e Taxas (GAJ'r) e Ganhos Por
Ação (GA).

Para' ilustrar segue o exemplo abaixo:

Financiamento
por açoes
comuns

G.A.J.T. Cr$ 8.00ü.000
Juros Cr$ O
Ganhos Antes Taxas Cr$ 8.000.000
Taxas Cr$ 4.000.000
G<lnhos Depois Taxas Cr$ '4.000.000
Ações Subscritas 1.000.000
G.A. Cr$ 4,00

Financiamento
por

dividas. ,

8.000.000
800~000

7.200 ..000
3.60Ó.000
3.6ÜO.000

800.000
4,50

(2)
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A empresa deseja financiar um programa de expansao Cr$
10 milhões ou pela subscrição de açoes comuns a Cr$ 50,00 ou com
letras de câmbio a 8%.

A taxa de imposto de renda é de 50%.

Possui 800.000 açoes comuns subscritas. A Cr$ 50,00 a
açao a empresa necessitará de vendez Cr$ 200.000.

Com estes dados disponíveis podemos construir o gráfico
a seguir:

.;. co .
A:.:~:'.\

CA.1':'t\) ~ .!.

z..CO

j,CQ

r<.C<:'j ec..,li 1\1..)
•, \, \

4 5 lO .$
bt .•1\.d,i.

A construção desse gráfico permite a obtenção-de infor
mações sobre os diferentes impactos dos ganhos por açoes em rala
ção aos métodos alternativos de investimentos. Nota-se que quando
a empresa pode obter resultados acima de 8%, que é o custo do em
préstimo o financiamento através da dívida é mais vantajoso do
que por subscrição. Pode-se comparar o ponto de intersecção(cr$ 4
milhões) com o mais provável nível de G.A.J.T.
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Pode-se também fazer uma análise da probabilidade de
que os G.A.J.T. caiam a.ntes do ponto de intersecção. Se a probab!
lidade for negligenciável, o uso da dívida pode ser usado. r-1.as
se o G.A.J.T. est.ívar apenas levemente acima do ponto de indife
rença (intersecção), a probabilidade de que se coloque abaixo de~
te ponto é alt:a. Então pode-se concluir que a alternativa de endi
vidamento é muito arriscada.

A Probabilidade de Insolvência de Caixa

o mais importante para a empresa nao está no fato de .\
que o'!ndi'cese coloque antes ou depois de uma determinada inter
secção, mas sim na probabilidade de que venha a ocorrer sua 1nsol
vência. A.empresa deve procurar obter a informação mais possível
de tal forma a evitar que os ganhos esperados não se desviem ex
cessivamente dos reais. Estas informações são extremamente impor-
tantes na medida em que a empresa estiver avaliando sua capacid~
de de pagar as dívidas que vencem'segundo prazos; fixos.

Técnicas como simulação podem ser adequadas para anali
sar as variações das entradas esperadas e das saldas em condi
ções de, recessão ou de "boom" na economia.

No caso particular do distribuidor de aço, como vere
mos no capitulo seguinte~ ocorreu um período bastante significati
vo que expressou muito bem o,problema de insolvência de caixa.
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