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Resumo: Analisa a relevância e a validade dos modelos específicos para
avaliação de bancos encontrados na literatura de finanças. Partindo do objetivo de
maximização do valor para o acionista, discute a crescente preocupação dos
bancos e dos órgãos reguladores com a estimação e a divulgação do valor de
mercado dos ativos e passivos dos bancos. Apresenta os métodos tradicionais de
avaliação de empresas e analisa, com mais detalhe, o modelo de fluxo de caixa
descontado. Analisa as justificativas encontradas na literatura para a utilização de
modelos específicos para avaliação de bancos, assim como os principais aspectos
que devem ser considerados nesses modelos. Descreve os modelos específicos
para avaliação de bancos encontrados na literatura de finanças e os analisa,
usando como parâmetro os principais aspectos que devem ser considerados
nesses modelos.
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Introdução

.Nas últimas 5 décadas, tem sido ensinado nas escolas de administração, pelos professores de

finanças, que o objetivo principal da área financeira de uma empresa é a maximização do

valor para o acionista.

A partir da décadade 80, com a escalada das operações de fusões e aquisições, principalmente

as operações de takeover e de buy-out, a maximização do valor para o acionista deixou de ser

o principal objetivo apenas da área fmanceira e passou a ser considerado pela maioria das

empresas (pelo menos as de capital aberto nos EUA) como sendo o principal objetivo da

empresa como um todo.

Estudiosos desse tema, principalmente RAPPAPORT (1986) e STEWART (1991), vêm

propondo, desde a década de 80, a utilização de modelos de gerenciamento da empresa com

foco no objetivo de maximização do valor para o acionista. Mais recentemente, a partir da

década de 90, as principais empresas de consultoria, como a McKinsey, a Boston Consulting

Group e a Stem Stewart, desenvolveram modelos para permitir às empresas implantarem em

todos os seus níveis a filosofia da maximização do valor para o acionista. Esses modelos

trazem no seu âmago metodologias de avaliação econômica da empresa (valuation),

geralmente baseadas em modelos de fluxo de caixa descontado.

A maximização do valor para o acionista é um objetivo que por vezes é tido como confli~~nte

com outros objetivos corporativos, tais como conquistar fatias de mercado ou tratar

funcionários e clientes adequadamente. Esse conflito, porém, parece ser mais imaginário do

que real, conforme pode-se deduzir da explanação apresentada por COPELAND, KOLLERe

MURRIN (1996):
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• o principal argumento a favor da maximização do valor para o acionista é que existem

evidências empíricas de que isso não prejudica os interesses de longo prazo dos demais

investidores (stakeholders) da empresa. Ao contrário, como o acionista é o último

beneficiário dos lucros gerados pela empresa, ao maximizar o valor para o acionista

estamos maximizando o valor da empresa como um todo e, portanto, beneficiando todos

os demais investidores. Ele é o único investidor que precisa considerar todos os

recebimentos e pagamentos para os outros investidores ao tomar decisões que afetam seus

direitos. Seu papel como beneficiário residual é, portanto, crucial.

• Outro forte argumento para a maximização do valor para o acionista é que, se os

fornecedores de capital não receberem um retorno adequado ao risco assumido, eles

moverão seu capital para outras empresas e, no limite, para outros países em busca de

melhores retornos. Se existirem restrições legais para esse movimento, eles preferirão

consumir mais e investir menos.

A teoria de valuation pode ter sido tratada como mero academicismo no passado, porém hoje

ela é considerada de importância central para os administradores de empresas. Os executivos

precisam entender o que determina o valor da empresa para que eles possam convencer os

investidores de que suas atitudes estão consistentes com o objetivo de maximização do valor

para o acionista.

Os administradores de empresas precisam ter uma compreensão intuitiva sobre quais fatores

devem influir no valor da empresa para que possam tomar decisões operacionais mais

eficientes. Decisões maximizadoras de valor não podem ser tomadas sem algum

conhecimento de como o valor é determinado no mercado. Ou seja, entender como estimar o

valor de um negócio não é mais uma função apenas dos profissionais financeiros. \ \ .:~.

Esse movimento nos permite dizer que existe uma preocupação crescente com a estimação do

valor atual das empresas e do impacto sobre este valor que terão determinados eventos, tais

como investimentos e perdas inesperadas. Daí a relevância de se discutir, hoje, modelos de

avaliação de empresas.
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Dentro desse cenário global estão inseridos os bancos, que apresentam várias particularidades

em relação às empresas não-financeiras. Dessas particularidades, vale destacar aquela que

talvez seja a mais relevante e a origem da maioria das preocupações inerentes aos bancos, que

é a sua função social (e econômica).

Os bancos (e as demais instituições financeiras) têm como principal função social e

econômica a intermediação financeira entre os agentes poupadores e os agentes investidores.

É através da intermediação financeira que os agentes poupadores podem transferir os seus

recursos para os agentes investidores, financiando os investimentos e aumentando a riqueza (o

PIB) do país.

As instituições financeiras têm entre as suas principais funções, de acordo com SAUNDERS

(1997):

• Oferecer um local onde os agentes poupadores e os agentes investidores podem se

encontrar.

• Transformar um ativo de longo prazo, emitido pelos investidores, em um ativo de curto

prazo, emitido pelos bancos e comprado pelos poupadores. .

• Dar liquidez tanto aos ativos emitidos pelos investidores quanto aos ativos comprados

pelos poupadores.

• Reduzir o custo de informação para o poupador.

• Reduzir o risco das operações, através da diversificação.

• Reduzir os custos de transação, através de economias de escala.

Devido à importância dessa sua função social e econômica e à possibilidade de provocar

efeitos adversos na economia (as chamadas extemalidades negativas), existe uma preocupação

da sociedade com a saúde financeira dos bancos, o que resulta em uma atenção regulatória

especial.
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Essa atenção regulatória especial faz com que o valor de mercado dos bancos seja uma

informação útil não só para os acionistaslinvestidores e administradores/funcionários do

banco, mas também para os órgãos reguladores que têm como função verificar a saúde

financeira dos bancos para evitar que ocorram essas external idades negativas.

Portanto, os bancos necessitam ser permanentemente avaliados não só pelos

acionistas/investidores e pelos administradores/funcionários, como é o caso das empresas não-

financeiras, mas também pelos órgãos reguladores. Dessa forma, os modelos de avaliação de

bancos (e demais instituições financeiras) talvez sejam ainda mais relevantes nos dias de hoje.

Daí surgem algumas questões:

• Será que os modelostradicionais de avaliação de empresas, em especial os modelos de

fluxo de caixa descontado, são adequados para avaliar bancos?

• . Caso contrário, quais são os principais aspectos que devem estar presentes em um modelo

específico para avaliação de bancos?

• Existem modelos específicos para avaliação de bancos na literatura de finanças?

• Quais são esses modelos?

• Como eles tratam os principais aspectos que devem ser considerados nos modelos

específicos para avaliação de bancos?

o objetivo deste trabalho é apresentar, discutir e tentar responder a essas questões a partir de

uma pesquisa teórica sobre o que tem sido publicado sobre esse tema nos últimos anos.

No capítulo 2 do trabalho, é discutida a crescente preocupação dos bancos e dos órgãos

reguladores com a estimação e a divulgação do valor de mercado dos ativos e passivos dos

bancos, assim como o debate entre os defensores da contabilidade a valor de mercado e os

defensores da contabilidade tradicional (a valor de custo).
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No capítulo 3, são apresentados os métodos tradicionais de avaliação de empresas e, no

capítulo 4, é analisado, com mais detalhe, o modelo de fluxo de caixa descontado que é aquele

mais utilizado hoje em dia em processos de avaliação de empresas, apesar de terem surgido,

nos últimos anos, algumas críticas a esse modelo, principalmente no que tange à avaliação de

opções reais e flexibilidade gerencial.

No capítulo 5 do trabalho, são apresentadas as justificativas encontradas na literatura para a

utilização de modelos específicos para avaliação -de bancos, assim como os principais aspectos

que devem ser considerados nesses processos (esses aspectos devem, portanto, estar

contemplados em um modelo específico de avaliação de bancos).

No capítulo 6, são descritos os modelos específicos para avaliação de bancosencontrados na

literatura de finanças. E, no capitulo 7, esses modelos são analisados, usando como parâmetro

as características específicas apresentadas no capítulo 5.

Finalmente, no capítulo 8, são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como as

possibilidades futuras de evolução desse tema e/ou dessa linha de trabalho.

5



I
A relevância do valor justo de mercado dos b~ncos

)''',·1·,

2.1. A crescente ênfase em valor de mercado na indústria bancária
2.2. O debate entre valor de mercado e valor contábil

2.1. A crescente ênfase em valor de mercado na indústria bancária

Segundo JOHNSON (1996), as experiências dos anos 70 e 80 devem ter ensinado aos

analistas de bancos que os demonstrativos contábeis de um banco comercial não refletiam

necessariamente a viabilidade da instituição. Técnicas de valor de mercado ajudam a corrigir.

essa deficiência.

A consolidação da indústria bancária é outra razão que tomou o valor de mercado dos bancos

uma informação crítica. Técnicas adequadas de detertninação do valor de mercado podem

ajudar a reduzir o número de surpresas nos processos de fusão/aquisição de empresas,

melhorando, portanto, a eficiência de cada processo e, coletivamente, da indústria bancária

como um todo.

As agências reguladoras hoje reforçam a necessidade de determinação do valor de mercado de

ativos e passivos financeiros. Os conceitos de valor de mercado há muito tempo fazem parte
,

dos setores de securities e outros serviços financeiros mas são um fenômeno recente, meio

bancário.

Até os anos 60, de acordo com JOHNSON (1996), o status especial dos bancos comerei 41a

política monetária do governo norte-americano faziam com que: .•~
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• Os bancos gozassem de uma fonte de recursos de baixo custo.

,
• O spread das taxas de juros fosse previsível e, portanto,

• Houvesse pouca ou nenhuma diferença entre o valor contábil e de mercado dos ativos e

passivos bancários.

A partir dos anos 60 as despesas federais com defesa e pagamentos a indivíduos cresceram

dramaticamente. O efeito líquido desses incrementos de despesas foi que o nível dos déficits

orçamentários federais também cresceu. Esse crescimento do déficit orçamentário resultou

num aumento na demanda por fundos por parte do governo federal. Esse aumento na demanda

por fundos foi um fator de desestabilizaçãono mercado de renda fixa, até então estável.

Também contribuiu para essa desestabilização do mercado de renda fixa a situação das contas

de comércio exterior do governo norte-americano. Durante os anos 60 a balança comercial

norte-americana permaneceu consistentemente positiva. Nos anos 70, porém, duas crises do

petróleo revelaram uma vulnerabilidade da economia norte-americana às questões energéticas

e transformaram o superávit da balança comercial em déficit.

A economia norte-americana foi fortemente abalada pelo crescimento dos preços do petróleo e

pela tendência generalizada de inflação que acompanhou a explosão dos preços do petróleo e

seus derivados. O Fed (Federal Reserve) deparou-se com um novo dilema econômico: a

"estagflação", inflação que ocorre simultaneamente a uma situação de estagnação do

crescimento econômico.

Durante os anos 60 e 70, o Fed vinha perseguindo uma política monetária relativamente fácil

de manter as taxas de juros baixas na esperança de manter a economia crescendo. Isso resultou
"till,

em maior "" ""?" que. serviu, pos~er~ormente, para '"?" a infla~ão., Em. 197i~jo
Fed anunciou que nao ma mars traçar objetivos de taxas de Juros mas, ao mves dISSO,I~la

. i

focar no crescimento da oferta monetária. Nesse processo as taxas de juros ficariam liberadas

para encontrar seu próprio nível.
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A nova situação para os bancos comerciais

Segundo JOHNSON (1996), com a inflação que começou nos anos 60 e com as mudanças na

política monetária do Fed, os bancos comerciais nunca mais seriam os mesmos. O ambiente

estável das taxas de juros havia desaparecido e a base de depósitos dos bancos mudaria

dramaticamente.

As fundações dos bancos comerciais foram seriamente abaladas. O custo previsível dos

fundos e o spread estável das taxas de juros havia desaparecido para sempre. A base

tradicional de clientes corporativos de alta qualidade foi ameaçada. O depósito a vista sem

remuneração não era mais atraente para os tesoureiros das empresas. Os certificados de

depósitos (CD's) negociáveis, que estavam livres de restrições quanto às taxas de remuneração

desde 1970, ajudaram a manter os grandes clientes empresariais. Porém, essa era uma fonte de

recursos muito mais cara.

Ao mesmo tempo, os tesoureiros das grandes empresas não estavam totalmente satisfeitos

com as taxas dos empréstimos disponíveis para as empresas. Os commercial papers passaram

a ser uma alternativa" viável aos empréstimos de curto prazo dos bancos para as empresas

maiores e de menor risco de crédito.

Portanto, os bancos comerciais foram afetados de duas maneiras:

• Uma fonte de recursos de baixo custo foi significativamente reduzida.

• O mercado para empréstimos empresariais de baixo risco foi seriamente diminuído.

Enquanto as taxas de juros subiram durante o final dos anos 70 e início dos anos 80, os

pequenos depositantes não tinham uma remuneração satisfatória para suas poupanças nos

bancos comerciais.

",
\Como resultado dessa situação, uma nova indústria de serviços financeiros floresceu. Os

fundos mútuos de money market aceitavam pequenos depósitos e agregavam esses depósitos

para investi-los em instrumentos de money market que recebiam taxas de retomo de meíbado:

Treasury bills, CD's negociáveis, commercial papers, etc. A indústria bancária e todas as
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iinstituições financeiras que recebiam depósitos foram seriamente ameaçadas: o pequeno

investidor, que historicamente vinha sendo uma sólida fonte de recursos de baixo custo, havia

encontrado uma alternativa superior aos depósitos bancários.

A desregulamentação ocorrida no início dos anos 80 garantiu maior competição entre os

prestadores de serviços financeiros com taxas de juros menos previsíveis. Essa competição,

por sua vez, significou que os bancos deveriam responder através do ajuste dos preços dos

seus principais serviços bancários, isto é, as taxas de juros. Tanto o ambiente de taxas de juros

variáveis quanto a necessária resposta à competição resultaram em valores contábeis dos

ativos e passivos bancários que não mais podiam ser considerados iguais ou mesmo próximos

aos valores de mercado.

A nova face dos bancos comerciais

No passado os bancos comerciais eram apenas bancos comerciais. Os empréstimos para

empresas eram feitos por períodos curtos, dando aos bancos uma estrutura de maturidade dos

ativos que era similar à estrutura de maturidade dos passivos. Esse não é mais o caso, segundo

JOHNSON (1996).

Ao longo do tempo o portfolio de ativos dos bancos se tomou mais dominado por

empréstimos e mais concentrado em empréstimos de longo prazo. Com essa alteração de

empréstimos auto-liquidáveis de curto prazo para. investimentos de longo prazo, o valor de

mercado não era mais opcional, pois o valor dos ativos de longo prazo é muito mais sensível

às alterações das taxas de juro do que o valor dos ativos de curto prazo.

As alterações na composição dos paSSIVOSbancários têm sido igualmente dramáticas. No

passado os bancos comerciais aceitavam grandes volumes de depósitos a vista sem

remuneração e relativamente menor volume de poupanças e depósitos a prazo com

remuneração. Mas, como os tesoureiros de empresas não financeiras se tomaram mais

sofisticados, o mercado passou a oferecer-lhes investimentos de curto prazo e alta

emuneração em substituição aos depósitos a vista. O resultado foi uma severa redução nos

volumes de depósitos a vista mantidos pelas corporações.
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Tanto as taxas de juros quanto os passivos bancários (principalmenteos fundos captados a

longo prazo) são extremamente sensíveis às condições de mercado. Portanto, o valor de

mercado dessas obrigações toma-se relevante. Além disso, os investidores em produtos dos

passivos bancários deveriam estar melhor informados quanto ao valor de mercado dos ativos

bancários.

A tendência de fusões por que passa a indústria bancária nos Estados Unidos (e no resto do

mundo, inclusive no Brasil) faz com que os conceitos de. avaliação de mercado tomem-se

críticos para uma consolidação eficiente da indústria.

A atenção dada pelos órgãos reguladores para o valor de mercado tem sido crescente nos

últimos anos, envolvendo a SEC (Securities and Exchange Comission), o tesouro norte-

americano e, principalmente, a FA8B (Financiai Accounting Standards Board).

A FASB tem demonstrado essa tendência através de seus FAS (Financiai Accounting
./

Standards), que são veículos através dos quais princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP

- Generally Accepted Accounting Principies) são comunicados.

Portanto, podemos ver que a contabilidade pelo valor de mercado (MVA - Market Value

Accounting) tende a afetar todos os aspectos da indústria bancária: posições contábeis de

balanço, posições off-balance sheet e atividades geradoras de comissões.

2.2. O debate entre valor de mercado e valor contábil

De acordo com JOHNSON (1996), apesar das mudanças ocorridas na indústria bancária,

alguns observadores acreditam que a contabilidade pelo valor de mercado (MVA - Market

Value Accounting) não é necessária ou pode até desestabilizar a indústria bancária. O portfolio

de empréstimos, em particular, contém ativos financeiros para os quais existe, se tanto, um

mercado muito estreito. Esses oponentes da MVA argumentam que o custo histórico é

preferível por uma série de razões.
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I Os oponentes da MVA sugerem que, se um banco pretende manter um ativo até o seu

~ vencimento, o valor de mercado desse ativo não é relevante já que não tem impacto nos fluxos

de caixa do banco em questão.

Esse argumento ignora a realidade da indústria de poupança e empréstimo (S&L - Savings and

Loans) durante o início dos anos 80. Altas taxas de mercado fizeram com que o valor

econômico dos portfolios de empréstimos de muitas S&L caíssem abaixo do valor dos

passivos dessas instituições, resultando em .S&L economicamente insolventes. Sob essas

circunstâncias, as instituições ficaram tão fracas. que não puderam manter os ativos até o seu

vencimento. Nesse contexto, portanto, a intenção de manter um ativo até o seu vencimento

tem pouca relevância.

Os oponentes da MVA apontam para a falta de liquidez do portfolio de empréstimos típicos e

sugerem que é difícil obter o valor de mercado para muitos ativos financeiros mantidos pelos

bancos. E, se os valores de mercado puderem ser obtidos, poderão não refletir o seu valor real

para o banco. Dessa forma, a MVA poderia distorcer o valor do portfolio de empréstimos. O

valor contábil estaria mais próximo do valor de going concern.

Os proponentes da MVA reconhecem a falta de liquidez de alguns ativos mantidos nos

portfolios dos bancos. Quando os preços de transação não estão disponíveis ou não são

relevantes, a melhor alternativa é usar os métodos de fluxo de caixa descontado. Também

deve-se notar que os mercados para ativos securitizados se desenvolveram bastante e hoje os

parâmetros para determinação de valor de mercado estão disponíveis com mais freqüência.

Uma vez que as alterações no valor de mercado dos ativos e passivos irão, em última análise,

afetar os lucros do exercício atual e/ou os lucros retidos, os oponentes da MVA sugerem que o

público pode interpretar erradamente ou reagir exageradamente à variabilidade dos lucros e do

patrimônio líquido.

Os proponentes da MVA contra-argumentam destacando que o sistema federal do seguro de

depósitos está aí para prevenir possíveis corridas bancárias e que o Fed como emprestador de

último recurso atuaria para escorar o sistema, se necessário. De fato, a disciplina que resultaria

da adoção da MVA poderia, a longo prazo, reduzir o risco moral associado ao investimento em

depósitos segurados.
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Segundo JOHNSON (1996), portanto, são os seguintes os beneficios da contabilidade a valor c

de mercado (MVA):

• O valor de mercado dos ativos e passivos resulta em uma melhor estimativa do real valor

do patrimônio do banco.

• Os órgãos reguladores podem identificar mais facilmente aqueles bancos cujo capital está

inadequado e iniciar as necessárias ações corretivas mais cedo.

• A contabilização a valor de mercado desencoraja as transações que têm por objetivo único

melhorar os retornos contábeis.

BAR TH (1994) investigou como a contabilização a valor de mercado das carteiras de

investimento em títulos e dos ganhos e perdas com títulos se refletem nos preços das ações em

comparação com a contabilização pelos custos históricos, para determinar qual é mais

relevante e confiável para os investidores na avaliação de bancos.

Os resultados dessa investigação indicam que o valor de mercado da carteira de investimento

em títulos apresenta poder explanatório significante, superior ao apresentado pelo valor

contábil. E mais: o valor histórico (contábil) não apresenta poder explanatório incremental ao

do valor justo (de mercado).

Os resultados obtidos para os ganhos e perdas com títulos foram diferentes. A significância de

qualquer poder explanatório incremental dos valores de mercado sobre os valores históricos

depende da fórmula utilizada para cálculo dos valores de mercado. Para algumas fórmulas, o

valor de mercado dos ganhos e perdas com títulos não apresenta poder explanatório

incremental significante, mas os valores históricos sempre apresentam poderexplanatório

incremental ao dos valores de mercado.

\

Portanto, apesar do valor justo ~e m.ercado da carteira de investimento em títulos ser confiável

e relevante para os investidores na avaliação das ações de bancos, o valor justo de mercado

dos ganhos e perdas não o é. ,

12



. ",

Uma interpretação, explorada pela autora, para esses resultados é que apesar do erro Ila

estimação dos valores de mercado ser suficientemente pequeno para que os valores 'de

mercado da carteira de títulos sejam relevantes, quando duas estimativas anuais são usadas

para calcular os ganhos e perdas, o efeito combinado dos erros de estimação fazem com que

os ganhos e perdas com títulos sejam irrelevantes.

\

Outra interpretação plausível, também explorada pela autora, é que os ganhos e perdas com

títulos podem estar sendo compensados por outros ganhos e perdas não reconhecidos

(variáveis correlacionadas omitidas).

A primeira interpretação, do erro de estimação, é particularmente importante para o debate

'sobre a contabilidade a valor de mercado porque os seus críticos citam a questionável

confiabilidade dos valores justos de mercado como uma forte razão contra o uso da

contabilidade a valor de mercado. Os valores justos de mercado para os títulos da carteira de

investimento estão entre os mais confiáveis de todos os ativos e passivos. Mesmo assim, a

confiabilidade dos ganhos e perdas com títulos parece sei ainda uma questão não resolvida .
. o:, (~.

\

BAR TH, LANDSMAN e WAHLEN (1995) investigaram as afirmações dos críticos da

contabilidade a valor de mercado, ajustando os lucros e o capital regulatório aos valores de

mercado dos títulos da carteira de investimento.

Os críticos da contabilidade a valor dé mercado afirmam que:

• Lucros apurados com base nos valores de mercado dos títulos da carteira de investimento

são, provavelmente, mais voláteis do que os lucros apurados com base no custo histórico.

Isso porque essa volatilidade adicional não reflete a volatilidade econômica intrínseca das

operações dos bancos. Disso resultarão decisões ineficientes de alocação de capital pelos

investidores, aumentando o custo de capital dos bancos.

;;:p>':',

, ~f
• O uso da contabilidade a valor de mercado para os títulos da carteira de investimento vai,

provavelmente, fazer com que os bancos violem as exigências de capital regulai~~io' mais

freqüentemente do que seria economicamente apropriado, resultando em intervenção

excessiva dos órgãos reguladores ou levando os administradores dos bancos a ações

custosas para reduzir o risco da intervenção.

13



• As alterações dos valores de mercado desses títulos são irrelevantes para a avaliação das

ações dos bancos, já que os fluxos de caixa contratuais são fixos para investimentos em

títulos de dívida mantidos até o vencimento. Portanto, essas alterações não deveriam ser

consideradas nos lucros contábeis.

i)'j
I li" '1

BARTH, LANDSMAN e WAHLEN (1995) investigaram a validade empírica d~~~~s,três

afirmações ajustando os lucros e o capital regulatório dos bancos para refletir os Jl~ores de
; '! ,i

mercado de suas carteiras de investimento. Eles não determinaram se essas afirmações

derivam de uma teoria econômica consistente.

Os autores, em particular:

• Examinaram como a contabilidade a valor de mercado afeta a volatilidade dos lucros e se

essa volatilidade incremental está refletida nos preços das ações dos bancos. Para

descobrir se a volatilidade incremental é precificada, depende de os investidores verem a

volatilidade dos lucros pela contabilidade a valor de mercado como um melhor indicador

do risco econômico do que a volatilidade dos lucros pela contabilidade a custo histórico.

• Estimaram o efeito da contabilidade a valor de mercado na freqüência das violações das

exigências de capital regulatório. Mesmo se os índices de capital regulatório forem mais

baixos com a contabilidade a valor de mercado, é uma questão empírica se eles são

suficientemente baixos para resultar em violações mais freqüentes. Além disso, o risco

regulatório (ou risco de capital) é um componente do risco econômico total dos bancos.

Portanto, eles também examinaram se algum aumento potencial no risco regulatório

associado à contabilidade a valor de mercado se reflete nos preços das ações. Já que a

contabilidade a valor de mercado não foi usada para calcular o capital regulatório durante

o período da pesquisa, observar seu efeito no preço depende de os inveS~idbres

enxergarem uma probabilidade positiva de intervenção regulatória com J~;~na

contabilidade a valor de mercado e se as violações ocorridas pelo valor de (~,ercado
(I '
, Iajudam a prever violações futuras pelo valor contábil. \_"

• Examinaram se alterações nas taxas de juros associadas a alterações nos valores de

mercado dos títulos da carteira de investimento afetam a avaliação de seus fluxos de caixa
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futuros. Os defensores da contabilidade tradicional defendem a irrelevância das alterações

nos valores de mercado porque esses títulos são mantidos até o vencimento.

BARTH, LANDSMAN e WAHLEN (1995) obtiveram os seguintes resultados:

Os lucros dos bancos calculados com os valores de mercado dos títulos da carteira de

investimento são significantemente mais voláteis que os lucros calculados com,'ustos

históricos desses títulos. Entretanto, consistente com a hipótese de os investidófés-não

enxergarem a volatilidade dos lucros calculados com os valores de mercado como um

melhor indicador de risco do que a volatilidade dos lucros contábeis, essa volatilidade

incrementaI não se reflete nos preços das ações.

• Se a contabilidade a valor de mercado da carteira de investimento tivesse sido usada para

determinar o capital regulatório durante O período da pesquisa, os bancos teriam violado

as exigências de capital regulatório com mais freqüência do que foi o caso sob a

contabilidade a custo histórico. Apesar das violações sob a contabilidade a valor de

mercado ajudarem a prever violações futuras, o aumento potencial no risco regulatório
. ' ~"" ~.'

associado à contabilidade a valor de mercadovnão se refletiu nos preços das ações.

Violações pela contabilidade tradicional, e não violações pela contabilidade a valor de

mercado, são associadas aos preços das ações no ano da violação.

• Alterações nas taxas de juros que resultam em alterações nos valores de mercado dos

títulos da carteira de investimento refletem nos preços das ações dos bancos. Os

investidores aplicam múltiplos às receitas financeiras dos bancos, múltiplos que variam

inversamente com as alterações das taxas de juros, mesmo que os fluxos de caixa

contratuais dos títulos não sejam afetados pelas alterações nas taxas de juros.

• Se os valores de mercado tivessem sido usados para contabilizar os títulos da

investimento durante o período pesquisado, os valores utilizados poderiam ter sido

diferentes daqueles apresentados.

Segundo os autores, deve-se usar de cautela ao interpretar esses resultados por, pelo

quatro razões:
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• Se o capital regulatório tivesse sido contabilizado com base nos valores de mercado

durante o período da pesquisa, os resultados relacionados ao efeito do capital regulatório

nos preços das ações poderia ser diferente.

• Na medida em que os bancos se protegem das variações das taxas de juros e outros riscos,

as alterações nos valores de mercado da carteira de investimento podem ser compensadas

por alterações nos valores de mercado de outros instrumentos financeiros, dentro ou fora

do balanço. Se os bancos estiverem totalmente protegidos, então as alterações nos valores

de mercado dos títulos da carteira de investimento serão totalmente compensadas. Na

medida em que os preços das ações dos bancos refletem esses hedges não reconhecidos, os

esultados relacionados aos testes de associação com os preços das ações poderiam ser

fetados, i.e., a volatilidade associada ao valor de mercado dos títulos poderia ser

precificada de uma forma que também incluísse a volatilidade das operações de hedge.

• Generalizar os resultados obtidos para a contabilidade a valor de mercado para todos os

ativos e passivos requer dados para determinar em que medida os bancos fazem hedge dos

ativos líquidos contra flutuações das taxas de juros, além de outros riscos, e estimar

valores de mercado para todos os ativos e passivos.

Segundo BARTH, LANDSMAN e WAHLEN (1995), esses resultados sugerem que as três

preocupações dos bancos sobre a utilização da contabilidade a valor de mercado para os

títulos da carteira de investimento que eles investigaram não são corroboradas pelos dados.

• I Apesar dos lucros serem mais voláteis quando apurados pela contabilidade a valor de

) mercado, essa volatilidade maior não representa necessariamente maior risco econômico.

• Apesar dos bancos violarem as exigências de capital regulatório com mais freqüência pela

contabilidade a valor de mercado e essas violações ajudarem a prever violaçõestfu.turas

pela contabilidade tradicional, esse risco regulatório potencialmente maior lo é

considerado relevante pelo mercado .

• t O efeito nos valores dos títulos da carteira de investimento associado a flutuações das

1 taxas de juros está refletido nos preços das ações dos bancos através dos múltiplos
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( aplicados pelos investidores sobre as receitas financeiras, sugerindo que essas flutuações

1 de mercado são relevantes na avaliação dos bancos.

É claro que não se pode ter certeza absoluta sobre se essas preocupações dos bancos têm

mérito enquanto a carteira de investimento não for contabilizada a valor de mercado nos

demonstrativos contábeis, possibilitando observar as ações dós órgãos reguladores e dos

investidores em resposta a esses dados.

. !•

.~
BARTH, BEA VER e LANDSMAN (1997) investigaram se diferenças entre valores de

mercado e contábeis das ações ordinárias dos bancos podem ser explicadas de uma maneira

previsível pelas diferenças entre os valores justos de mercado dos ativos e passivos

informados através do SFAS (Statement of Financiai Accounting Standards) No. 107 e seus

valores contábeis (a custo histórico).

o SFAS No. 107 recomenda que sejam informados os valores justos de mercado dos

instrumentos financeiros para os quais é possível estimar esses valores. O SFAS No. 107 não

especifica um método uniforme de estimação dos valores justos de mercado, mas fornece

diretrizes para estimá-los. Ele recomenda que os preços cotados pelo mercado, quando

disponíveis, são a melhor evidência do valor justo. Se não houver disponibilidade de preços

de mercado, uma estimativa do valor justo pode ser feita com base nos preços de mercado de

instrumentos financeiros com características similares ou através de técnicas de avaliação, tais

como, por exemplo, o valor presente dos fluxos de caixa futuros e modelos de precificação de

.opções.

Os autores obtiveram os seguintes resultados:

• As estimativas de valor justo de mercado do SFAS··No. 107 em conjunto são

significantemente associadas com as diferenças entre valores contábeis e de mercado das
!.lI:'

ações dos bancos da amostra. Em particular, os valores justos de mercado das carteiras de

empréstimo e de investimento em títulos são relevantes para os investidores, apesar dos

possíveis erros de estimação que possam existir. Mas o valor justo de mercado dos

depósitos e dos instrumentos financeiros ojJ-balance sheet não é relevante para os

investidores.
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• Empréstimos em atraso (non-performing loans) e ativos e passivos sensíveis às taxas de

juros também são significantemente associados à diferença entre valor contábil e de

mercado das ações. Os autores, porém, encontraram significância simultânea para os

valores justos de mercado dos empréstimos, empréstimos em atraso e ativos e passivos

sensíveis às taxas de juros. Portanto, ainda que os valores justos de mercado dos

empréstimos sejam medidos com precisão suficiente para se refletirem nos preços das

ações incrementalmente às outras variáveis, os valores justos de mercado parecem não

refletir totalmente o não pagamento de empréstimos associado a riscos de crédito e de

mercado.

• Os investidores dão um peso significantemente positivo à base de depósitos (core

deposits), o que é consistente com afirmações dos banqueiros e analistas de que a omissão

desses ativos intangíveis das estimativas de valor justo de mercado dos depósitos distorce

a posição líquida dos balanços dos bancos.

• Os investidores dão um peso significantemente maior aos valores justos de mercado dos

empréstimos para os bancos com índices de capital regulatório relativamente mais

elevados, consistente com o desconto dado pelos investidores aos valores justos de

mercado para os bancos menos saudáveis financeiramente.

• Ainda que os preços das ações em Dezembro reflitam boa parte das informações

reportadas através do SFASNo.l07, o peso que os investidores dão aos valores justos de

mercado dos empréstimos é sensivelmente maior quando são utilizados os preços das

ações em Abril. Dezembro é o final do ano fiscal dos bancos da amostra e Abril é a data

final para a publicação dos demonstrativos financeiros. Essa descoberta é consistente com

a existência de informação privilegiada pelos administradores dos bancos sobre os

empréstimos, informações que só estarão publicamente disponíveis quando o valor justo

de mercado dos empréstimos for informado através do SFASNo. 107, apesar de os autores

não terem testado essa conjectura diretamente.

YONETANI e KA TSUO (1998) investigaram as afirmações daqueles que criticam o uso da

contabilidade a valor de mercado para estimar o valor dos títulos da carteira de investimento.

Eles desenvolveram um estudo empírico sobre contabilidade a valor de mercado, aplicando a

dados de bancos japoneses os métodos analíticos de BARTH, LANDSMAN e WAHLEN
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(1995), além de estudarem o risco regulatório associado às exigências de capital calculadas

através da contabilidade a valor de mercado, focando em bancos com baixo índice da Basiléia

de adequação de capital.

Essa é uma abordagem diferente da adotada por BARTH, LANDSMAN e WAHLEN (1995).

Nos Estados Unidos, esses autores calcularam os índices de capital com base na contabilidade

a valor de mercado considerando ganhos e perdas com títulos ainda não realizados. Com base

nesses cálculos, eles testaram como as violações com base em valores de mercado ajudam a

prever violações contábeis e em que medida os investidores reconhecem esse maior potencial

de risco regulatório. No seu estudo, YONETANI e KATSUO (1998) investigaram, usando

índices reais de adequação de capital, o risco regulatório nas exigências de capital com base

na contabilidade a valor de mercado.

Resumidamente, em seu estudo, YONETANI e KATSUO (1998):

• Examinaram como a contabilidade a valor de mercado afeta a volatilidade dos lucros e se

qualquer volatilidade incremental está refletida nos preços das ações dos bancos. Se esse

for o caso, os investidores vêem os lucros calculados pela contabilidade a valor de

mercado como um indicador de risco econômico melhor que a volatilidade dos lucros

calculados pelo custo histórico?

• Examinaram o efeito da contabilidade a valor de mercado na volatilidade dos índices de

capital regulatório e se qualquer aumento no risco regulatório associado à contabilidade a

valor de mercado está refletido nos preços das ações. Eles focaram especificamente em

bancos com baixos índices da Basiléia de adequação de capital, examinando até onde a

volatilidade incrernental associada à contabilidade a valor de mercado está refletida nos

preços das ações dos bancos.

•
\,:. J ;,\ ,

Procuraram uma fórmula melhor para os índices da Basiléia de adequação de,,(;~pi~al,

usando o conceito de contabilidade a valor de mercado. Especificamente, eles compararam
I'

a volatilidade dos índices de adequação de capital usando: a fórmula yigente do Acordo da 'ti'
• ,I I

, "'I

Basiléia (apenas o capital foi calculado usando os ganhos não realizados com dulos da i

carteira de investimento), a fórmula usando contabilidade a custo histórico e a fórmula'
,', ., ',' :,1;

!

i
I :

! ,i
l/i :'11
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com valores de mercado (onde tanto o capital quanto os ativos são calculados com os

ganhos não realizados com títulos da carteira de investimento).

Os autores obtiveram os seguintes resultados:

•
, rll

Os lucros baseados nos valores justos de mercado das carteiras de 'inr',bstimento em títulos '
- . 'fi . I" I b d h~..\r •sao sigm icantemente mais vo ateis que os ucros asea os nos custos iUlSlt,o,nco,s.

fj"h\,
P' - d fi investid I d d ~~.>;,.~ A •orem nao se po e a irmar que os mvesti ores gera mente eman am UWI\,:p~~mlO

excessivo devido à maior volatilidade associada à contabilidade a valor de~l&~rc'~10"
~!r Iti

conseqüentemente aumentando o custo de capital dos bancos, pois não foram en:contr~?as Q~
evidências empíricas fortes para suportar essa afirmação. ~'! ( ,

) I" I
Naquelas ocasiões críticas, quando os investidores avaliam ações de bancos Jo~ b1flixo

índice de capital, a volatilidade dos lucros a valor de mercado incremental à ~Os\JIJcros
(\ '

contábeis é precificada como risco. A escolha da fórmula contábil adotada nas exigências I
\
I

de capital regulatório é, portanto, muito importante: j
I

I
I

A fórmula de adequação de capital do Acordo da Basiléia adota o concéitó de
1 \ '

contabilidade a valor de mercado pois a fórmula permite a inclusão dos g~(j)~: não

realizados com títulos da carteira de investimento no cálculo do capital (o mhnel~por).

Porém, ao incluir esses ganhos não realizados, eles também deveriam ser ~sad~s no

cálculo dos ativos (o denominador). De um ponto de vista prático, essa afirmação é

suportada pelo fato de que a fórmula a valor de mercado (onde tanto o capital quanto os

ativos são calculados com os ganhos não realizados com títulos da carteira de

investimento) é menos volátil que a fórmula vigente.

•

•

•

A primeira conclusão é consistente com os resultados obtidos por BAR TH, LA~D~'jV1~N e
í\~,1_:"1 :~ ~1~

WAHLEN (1995), que usaram dados de bancos dos Estados Unidos. Porém, \a~p§egurtda,
"~ ,/IJ .• Çt

conclusão é diferente. YONETANI e KATSUO (1998) acreditam que, provavelmente;-es;I~

diferença se deve, pelo menos parcialmente, às diferenças na regulação e no comport~~to, ,
''o.)

dos bancos.
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Nos Estados Unidos, praticamente não é permitido aos bancos manter ações em carteira e o

montante desses títulos, quando existem, é limitado. No Japão, porém, o montante de ações

nas .carteiras dos bancos é muito maior causando, portanto, voláteis ganhos não realizados que

se pode considerar que tenham mais impacto na avaliação das ações ·dos bancos pelos

investidores do que nos Estados Unidos.
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Métodos tradicionais de avaliação de empreSas

3.1. Método do valor contábil ajustado
3.2. Método do valor de mercado das dívidas e das ações

3.3. Método da comparação direta
3.4. Método do fluxo de caixa descontado

Segundo CORNELL (1993), o problema maior dos modelos financeiros de avaliação de

empresas é que, apesar de toda sua complexidade matemática, esses modelos são, no máximo,

aproximações rudimentares da realidade. Além disso, os dados disponíveis para uma

avaliação são geralmente muito mais grosseiros que a informação necessária para a aplicação

de um modelo acadêmico puro.

Dada a natureza diversa das informações necessárias para avaliar uma empresa, CORNELL

(1993) sugere que sejam usadas tanto técnicas teóricas quanto práticas. Avaliar uma empresa,

portanto, não é nem uma arte nem uma ciência mas uma combinação de ambas.

i
Avaliação é o processo de estimação do preço pelo qual um ativo mudaria de mãos entre

alguém disposto a comprar e alguém disposto a vender, segundo definição do IRS (Í~1b-nai
Revenue Service). l'
Quando o ativo avaliado é uma empresa, o que está sendo transacionado entre os hipotéticos

comprador e vendedor racionais consiste em direitos sobre todos os títulos dessa empresa.

Isso inclui o valor das ações ordinárias, ações preferenciais, debêntures e dívidas privadas, tais
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como empréstimos bancários. Alguma confusão pode surgir porque há várias aquisições

empresariais em que nem todos os títulos mudam de mãos.

o que os modelos de avaliação empresarial estão tentando estimar, portanto, é o valor justo de

mercado de todos os títulos da empresa, e não apenas o capital próprio. A melhor abordagem

é, geralmente, estimar o valor total da empresa de uma só vez ao invés de estimar o valor de
I

cada tipo de título separadamente e somá-los.

Há situações em que o avaliador está interessado exclusivamente em avaliar um tipo de título

emitido pela empresa, como ações ordinárias, por exemplo. Mesmo nesse caso, porém,

freqüentemente é melhor avaliar toda a empresa e então alocar o valor total entre as várias

classes de títulos ao invés de tentar avaliar o capital próprio diretamente. Avaliar a empresa

inteira como uma unidade toma mais fácil lidar com questões como prêmio pelo controle,

descontos por posição minoritária e descontos por falta de liquidez, de uma maneira

consistente.

MILLER (1995) divide os métodos de avaliação em três grupos básicos: abordagem de custo,

abordagem de mercado e abordagem de resultado.

• A abordagem de custo baseia-se em uma comparação do ativo em avaliação com o seu

custo de reposição. Essa abordagem faz sentido intuitivamente porque 'um ativo deveria

valer o mesmo que um outro de utilidade similar, com os ajustes apropriados para

qualquer obsolescência física, funcional e econômica. Essa abordagem é utilizada com

mais freqüência para a avaliação de.máquinas, equipamentos e imóveis que fazem parte de

um negócio e não geram resultado.

• A abordagem de mercado na sua forma mais simples estabelece que o valor de tfm ativo

é igual ao custo de aquisição de um substituto igualmente desejável. Esse,processo,~quer

comparação e correlação entre o ativo em questão e ativos similares transacionados no

d . , . \merca o, com os ajustes necessanos.

• A abordagem de resultado baseia-se no princípio de que o valor de um ativo é igual ao

valor presente líquido dos benefícios econômicos (resultados) futuros gerados pelo ativo

para seu proprietário. Essa abordagem avalia um ativo com base na sua capacidade de
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geração de resultados. Conseqüentemente, só é aplicável para ativos produtivos (geradores

de resultados). Essa abordagem é muito relevante para a avaliação de uma empresa, pois

ela examina o negócio específico, suas circunstâncias únicas e sua capacidade de gerar

resultados no futuro. A utilização do termo resultado é intencionalmente genérica,

podendo significar lucros, fluxos de caixa ou dividendos.

CORNELL (1993) apresenta quatro métodos de avaliação de empresas muito usados na

prática: o método do valor contábil ajustado, o método do valor de mercado das dívidas e das

ações, o método da comparação direta e o método do fluxo de caixa descontado.

3.1. Método do valor contábil ajustado

Toma como base o balanço da empresa. O procedimento mais simples de avaliação é somar o

valor contábil dos títulos emitidos pela empresa.

Como os valores contábeis se baseiam em custo histórico, eles falham em considerar alguns

fatores, tais como inflação e obsolescência, que fazem com que esses valores divirjam dos

valores de mercado.

Em algumas situações, os valores contábeis podem ser ajustados para que eles se aproximem

dos valores de mercado. Os dois ajustes mais comuns são substituir os valores contábeis dos

ativos de uma empresa por estimativas do custo de reposição ou pelo valor de liquidação

desses ativos.

Apenas em algumas raras situações os valores contábeis podem ser uma estimativa razoável

do valor da empresa. Se o custo de reposição ou valor de liquidação puderem ser estimados, e

se existir razão para acreditar que a capacidade de geração de resultados dos ativos da empresa

está ligada ao seu custo de reposição ou valor de liquidação, então o valor contábil ajustado
fi i

poderá ser uma boa estimativa do valor de mercado. Esse será o caso se a maio~parte do valor
1

da empresa for atribuível à posse de recursos naturais. Situações como essa, pof~m, são raras ..
'''' 'I
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3.2. Método do valor de mercado das dívidas e das ações

Estima o valor de uma empresa pela soma do valor de mercado de seus títulos. Sua

fundamentação teórica é a hipótese de eficiência dos mercados, que afirma que os preços de

mercado de títulos transacionados publicamente refletem todas as informações disponíveis

sobre a empresa. A hipótese de eficiência dos mercados, se verdadeira, faz com que os valores

obtidos por esse método sejam a melhor estimativa do valor justo da empresa ..

Apesar da hipótese de eficiência dos mercados ser consistente coma maioria das evidências

empíricas de comportamento dos mercados de títulos, também existem algumas evidências

contraditórias, de acordo com CORNELL (1993). A questão principal, para efeito de

avaliação de empresas, não é se o mercado avalia perfeitamente as empresas em todos os

casos, mas se é possível identificar situações em que outros métodos de avaliação produzirão

uma avaliação mais precisa do que a de mercado. Não há evidências confiáveis que

fundamentem a visão de que os erros de avaliação pelo mercado possam ser identificados por

um processo alternativo de avaliação.

Esse método é, por definição, aplicável apenas a empresas transacionadas publicamente.

Apesar dele poder ser aplicado diretamente apenas a um limitado número de empresas, o

método serve como ponto de partida para avaliações baseadas em comparações diretas.

3.3. Método da comparação direta

Avalia a empresa com base em comparações com empresas cujo valor é conhecido, seja

porque essa empresa comparável foi vendida recentemente, seja porque ela pode ser avaliada

usando o método anterior.

A fundamentação teórica desse método é o princípio econômico de que ativos similares

devem ser transacionados por preços similares. Com base nesse princípio, uma forma direta

de avaliar um ativo é encontrar um outro ativo idêntico, ou pelo menos muito parecido, que

tenha trocado de mãos entre compradores e vendedores razoavelmente informados.
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Esse método funciona bem para ativos imobiliários. Mesmo para esses ativos, porém,

diferenças de escala fazem com que seja difícil encontrar outros ativos que sejam diretamente

comparáveis. A solução para esse problema de escala é fazer a comparação numa base unitária

em termos de indicadores.

o método de comparação direta, ajustado para diferenças de escala, envolve um indicador de

valor e uma variável observável relacionada ao valor da empresa ..Para aplicar esse método,

portanto, é importante escolher variáveis observáveis que tenham uma relação consistente

com o valor da empresa. Geralmente, a melhor maneira de fazer isso é encontrar variáveis que

a teoria econômica indique que tenham uma relação causal com o valor da empresa. No caso

de uma empresa, variáveis tais como fluxos de caixa e lucros são boas escolhas porque as

fontes definitivas de valor são os benefícios líquidos recebidos pelos investidores.

o método de comparação direta, também chamado de método de capitalização direta,

consiste, portanto, no cálculo de índices, tais como valor de mercado (ou preço) sobre lucro,

para as empresas comparáveis, e na multiplicação desse índice pelo lucro da empresa em

avaliação.

3.4. Método do fluxo de caixa descontado

Projeta os fluxos de caixa futuros que uma empresa gerará para seus investídores e então

desconta esses fluxos de caixa a valor presente.

Segundo CORNELL (1993), são três as etapas no processo de estimação do valor do fluxo de

caixa descontado de uma empresa:

• Primeiro, os fluxos de caixa anuais precisam ser projetados para o futuro. Para

desenvolver essas projeções é mais importante uma compreensão detalhada do negócio do

que um conhecimento mais profundo de teoria financeira. Projeções de fluxos de caixa são

baseadas em previsões subjetivas sobre o sucesso futuro do negócio. Projetar fluxos de

caixa é uma tarefa difícil para analistas internos em indústrias estáveis. Para analistas

externos lidando com empresas em indústrias competitivas e em rápida evolução, essa é

uma tarefa extremamente difícil.
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• Devido à vida indefinida das corporações, os fluxos de caixa não podem ser projetados

para toda a vida da empresa. Então, uma data terminal precisa ser selecionada. Essa data

terminal não deve preceder o ponto em que a empresa pode ser considerada como tendo

atingido um estado de equilíbrio. Além disso, essa data terminal deve ser suficientemente

longínqua de forma que os erros causados pela utilização de procedimentos

simplificadores para estimar o valor de continuidade sejam minimizados pelo processo de

desconto. Nessa data a projeção do fluxo de caixa pára e o valor de continuidade da

empresa é estimado. Para estimar o valor de continuidade da empresa, o avaliador também

precisa decidir o modelo de avaliação que será utilizado.

• Com o objetivo de calcular o valor presente dos fluxos de caixa futuros e o valor de

continuidade, uma taxa de desconto (ou custo de capital) precisa ser selecionada. O

desenvolvimento da teoria financeira e a crescente e abrangente disponibilidade de dados

de mercado estão reduzindo as discrepâncias nas estimativas do custo de capital. Pela

complexidade envolvida no processo de estimação do custo de capital pode parecer que

grandes variações no valor obtido por esse método poderão ocorrer devido a estimativas

divergentes da taxa de desconto. Na prática, porém, as diferenças de valor causadas por

estimativas divergentes para o custo de capital da empresa são geralmente pequenas em

comparação com as diferenças resultantes de projeções discrepantes dos fluxos de caixa

futuros.

O avaliador precisa definir, também, como os valores calculados pelos métodos acima serão

agregados em uma estimativa final de valor. Alguns avaliadores costumam agregar esses

valores calculando uma média ponderada por pesos predeterminados. Esses pesos, porém,

devem ser definidos caso a caso, a partir das especificidades da empresa e do julgamento do

avaliador.

Algumas questões sobre possíveis ajustes no valor calculado também são discutidas por

CORNELL (1993). Os avaliadores freqüentemente ajustam os valores obtidos para levar em

consideração dois fatores: liquidez e controle. Posições ilíquidas são descontadas, enquanto

prêmios são adicionados ao valor pelo controle. Não há, porém, regras para determinar se é

necessário e em quanto os valores devem ser ajustados para considerar esses fatores. O valor
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do controle depende do que a gestão atual está fazendo e o valor da liquidez depende da

natureza da empresa, do tipo de título emitido e dós possüidores desses títulos.
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o modelo de fluxo de caixa descontado

4.1. o Modelo de DCF da Entidade
4.2. O Modelo do Lucro Econômico

4.3. Outros modelos de fluxo de caixa descontado
4.4. O que direciona o valor da empresa

4.5. O custo de capital
4.6. Avaliação de corporações diversificadas
4.7. Avaliação de empresas com opções reais

Os livros de finanças recomendam a utilização do modelo de fluxo de caixa descontado (DCF

-Discounted Cash Flow), porque esse modelo captura todos os elementos que afetam o valor

da empresa de uma maneira abrangente e porque apenas o fluxo de caixa pode ser usado para

consumo ou investimento.

Segundo COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), existem fortes evidências empíricas de

que o mercado de ações realmente avalia as empresas com base no seu fluxo de caixa

descontado. Essas evidências podem ser agrupadas em três classes:

• Evidências de que lucros contábeis não são muito bem correlacionados com os preços das

ações.

• Evidências de que "maquiagens" de lucros não melhoram os preços das ações.

• Evidências de que o mercado avalia decisões gerenciais baseado na sua expectativa de

impacto no fluxo de caixa de longo prazo, não em seu impacto nos lucros de curto prazo.
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Dizer que o valor de um negócio é igual ao valor presente de seu fluxo de caixa esperado

descontado a uma taxa de desconto apropriada deixa em aberto pelo menos duas questões

práticas:

• Como definir fluxo de caixa'?

• Qual é a taxa de desconto correta?

Existe um grande número dealremanves de metodclogías para resolver essas questões de

forma adequada matematicamente. CQPELAND. KOLLER e MURR1N (1996) recomendam
o que chamam de modelo .de DCF da entidade e o modelo do lucro econômico, Eles

recomendam esses modelos porque são Simples e fornecem mtormações sobre aspectos

econômicos intrínsecos ao negócio que está sendo avaliado.

4.1. OI\1odelo de DCF da Entidade (EntityDCF Alodel)

Esse modelo avalia a empresa c-orno sendo o valor de suas operações (o valor da entidade

disponivelpare seus investidores) menos ovalor de seus pa.~i\'os,Osvalores das operações e

dos passivos são iguais aos seus respectivos t1lL\.OS de caixa descontados a taxas que refletem
o risco associado a eles. Desde que as taxas de desconto sejam apropriadamente selecionadas

para refletir o risco de cada fluxo de caixa, esse método resultará exatamente no mesmo valor

de capital próprio que seria obtido se fosse descontado diretamente o fluxo de caixa para os

acionistas.

o valor das operações é igual ao valor descontado dos fluxos livres de caixa (FCF - Free

Cash Flow) futuros esperados. FCF é igual a:

=
FCF

Lucro operacional após impostos
+

Despesas sem desembolso de caixa

investimentos em capital de giro, ativo fixo e outros ativos
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FCF não incorpora nenhum fluxo de caixa relacionado ao financiamento, tais como despesas

de juros ou dividendos. FCF é o fluxo de caixa correto para esse modelo porque reflete o

fluxo de caixa gerado pelas operações da empresa disponível aos fornecedores de capital da

companhia, tanto capital de terceiros (debt) quanto próprio (equity).

Por consistência com a definição dos fluxos de caixa, a taxa de desconto aplicada ao FCF

deve refletir os custos de oportunídade de todos os fornecedores de capital ponderados pela

sua contribuição relativa para o capital total da empresa. É o chamado custo médio ponderado

de capital (WACC - Weighted Average Cost of Capital). O custo de oportunidade para uma

classe de investidores é igual à taxa de retomo que os investidores poderiam esperar receber

em outros investimentos de risco equivalente. O custo para a empresa é igual ao custo para o

investidor menos qualquer beneficio fiscal recebido pela empresa.

Uma questão adicional é a indefinição da vida da empresa. Esse problema pode ser tratado se

separarmos o valor do negócio em dois períodos de tempo: durante e após o período de

projeção. Assim:

=
Valor total da empresa

Valor presente do fluxo de caixa durante o período de projeção
+

Valor presente do fluxo de caixa após o período de projeção

o valor do capital de terceiros da empresa é igual ao valor presente do fluxo de caixa para os

fornecedores desse capital, descontado a uma taxa que reflita o risco desse fluxo. A taxa de

desconto deve ser igual à taxa de mercado para capitais de risco similar com termos

comparáveis.

O valor do capital próprio da empresa é igual, portanto, ao valor de suas operações menos o

valor do debt, ajustado por qualquer ativo ou passivo não-operacional.
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4.2. O Modelo do Lucro Econômico

Nesse modelo o valor de uma empresa é igual à quantidade de capital investido mais um

prêmio igual 00 valor presente do. valor criado a cada ano futuro. Uma vantagem do modelo

de lucro. econômico sobre o modelo lX::~Fé que o lucro econômico é uma medida útil para o

enrendimeato do desempenho da empresa em um ano especifico.

Lucro econômico mede o valor criado em uma empresa em um único período de tempo e é

definido como segue:

Lucro Econômico =Capital investido x (ROle - Ht:,11CC)

onde:

ROle = retomo sobre o capital investido. (Return On lnvested Capital), e

"VACC = custo. médio ponderado de capital (Weightiberage Cos; (~f'('(lpital)

Em outras palavras, lucro econõmíco é igual ao spread entre o retome) sobre () capital

investido e o custo de capital, vezes ai quantidade de capital investido o

Outra maneira de definir lucro econômico é o lucro operacional após impostos menos uma

despesa pelo capital utilizado pela empresa.

Lucro Econômico = NOPLAT - Capital charge

ou

Lucro Econômico = NOPLAT - (Invested capital x WACC)

onde NOPLAT é o lucro líquido operacional menos impostos ajustados (Net Operating Projit

Less Adjusted Taxes).

Essa abordagem mostra que o lucro econômico é similar conceitualmente ao lucro líquido

contábil, porém a empresa é explicitamente cobrada por todo o seu capital, tanto próprio

quanto de terceiros, e não apenas pelo capital de terceiros, os juros de sua dívida.



A abordagem do lucro econômico diz que o valor de uma empresa é igual ao montante de

capital investido mais um prêmio ou desconto igual ao valor presente de seu lucro econômico

projetado.

Valor

Capital investido
+

Valor presente do Lucro Econômico projetado

Uma empresa valerá mais ou menos que seu capital investido apenas na medida em que ela

desempenhar acima ou abaixo de seu WACC.

4.3. Outros modelos de fluxo de caixa descontado

Todos esses modelos, se apropriadamente aplicados, resultarão nos mesmos valores que os

modelos anteriores. Entretanto, eles apresentam algumas peculiaridades e seu uso em

aplicações práticas é limitado.

Desconto direto do fluxo de caixa para o acionista

Essa é intuitivamente a mais direta técnica de avaliação, porém ela fornece menos

informações sobre as fontes de criação de valor e não é tão útil para identificar oportunidades

de criação de valor. Além disso, ela requer cuidadosos ajustes para garantir que alterações nas

projeções financeiras não afetem incorretamente o valor da empresa.

Usar fluxo de caixa e taxa de desconto em valores reais ao invés de

nominais

Segundo COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), a maioria dos administradores pensa em

termos de valores nominais e não reais e as taxas de juros são geralmente cotadas
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nominalmente e não em termos reais. Porém eles reconhecem que, para países com alta

inflação, esse método é mais adequado.

Deseontar fluxo de caixa antes de impostos ao invés de apôsimposros

Esse método é válido conceitualmente, porem o ajm;-redos fluxos de caixa e das taxas de
desconto não é tli(>simples porque os impostos são calculados com basenos resultados
contábeis e não nos fluxos de caixa.

Abordagem deDCF baseado em fórmula ao invés do fluxo de caixa

descontado explicitamente

Essa abordagem faz algumas simplificações sobre o negócio e seu fluxo de caixa para que

todo o fluxo de caixa descontado possa ser capturado em uma fôrmuta concisa.

4.4. O que direcíena o valor da empresa

Já que valor é baseado em .FCF descontado, os dírecionadores de valor tWJlue drtvers)
Intrínsecos do negócio devem ser também os díreeionadores do FT.."·F~ Existetn dois

direcionadores básicos do FCF e, portanto, dovalor: a taxa de crescimento da empresa (de

suas receitas e lucros) te o retorno sobre capital investido (Rale .~Retum Ou lnvested

Capital).

Um modelo simples pode demonstrar como crescimento e ROIC realmente direcionam o

FCF. ROIC é igual ao lucro operacional da empresa dividido pelo montante de capital

investido na empresa.

Rale = NOPLAT/ Capital Investido

onde:

NOPLAT = Lucro líquido operacional menos impostos ajustados

e
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=
CapitalInvestido

Capital de Giro Operacional
+

Ativos Fixos
+

Outros Ativos

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) definem FCF como sendo igual a fluxo de caixa

bruto (NOPLATmais depreciação) menos investimento bruto (incrementos em capital de giro

mais desembolsos de capital).

Nesse modelo simples:

Taxa de crescimento

Retomo sobre novo capital investido
x

Taxa de investimento

Um elevado ROIC resulta em um elevado FCF, dada a mesma taxa de crescimento desejada

nos lucros operacionais. Desde que o ROIC seja maior que o WACC usado para descontar o

fluxo de caixa, taxas de crescimento mais elevadas gerarão valores maiores.

Em resumo, ROIC (em relação a WACC) e taxa de crescimento são os direcionadores

fundamentais do valor de uma empresa. Para aumentar seu valor uma empresa deve fazer o

seguinte:

• Aumentar o nível de retomo sobre o capital já investido (obter um ROIC maior).

• Aumentar o retomo sobre os novos investimentos.

• Aumentar sua taxa de crescimento, desde que seu retomo sobre novos investimentos

exceda o WACC.

• Reduzir seu custo de capital.
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4.5. Oéusto de capital

Tanto os credores quanto os acionistas esperam ser compensados pelo custo de oportunidade

de investir seus recursos em um negócio específico ao invés de outros com risco equivalente.

O custo médio ponderado de capital é a taxa de desconto, ou valor do dinheiro no tempo,

usada para converter fluxos de caixa futuros em valor presente para todos os investidores.

Para ser consistente com o modelo de fluxo de caixa descontado da entidade proposto por

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), a estimativa do custo de capital deve:

• Ser uma média ponderada dos custos marginais de todas as fontes de recursos.

• Ser calculada após impostos corporativos.

• Usar taxas nominais resultantes de taxas reais e inflação esperada.

• Ser ajustada para o risco sistemático assumido para cada fornecedor de capital.

• Utilizar valores de mercado para cada componente dos financiamentos.

• Estar sujeita a alterações ao longo do período de projeção do fluxo de caixa.

A fórmula recomendada por COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) para estimar o

WACC é a seguinte:

WACC = Kb x (1 - Te) x E/V + Kpx P/V + Ks x S/V .\

onde:

Kb = taxa de mercado da dívida (debt) antes de impostos,

Te = taxa marginal de imposto para a empresa,

B = valor de mercado da dívida (debt),

V = valor de mercado da entidade (V = B + P + S),
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Kp = custo de capital após impostos das ações preferenciais,

P = valor de mercado das ações preferenciais,

Ks = custo de oportunidade para o capital próprio, e

S = valor de mercado das ações ordinárias.

o esquema real de ponderação pode ser mais complexo pois pesos específicos e valores

específicos de mercado são requeridos para cada fonte de capital que envolve desembolso de

caixa, agora ou no futuro.

Passivos não financeiros, tais como contas a pagar, são excluídos do cálculo do WACC para

evitar inconsistências e simplificar o processo. Esses passivos têm um custo de capital, assim

como as outras formas de dívidas, mas esse custo está embutido no preço pago pelos bens

geradores desses passivos e, portanto, aparecem nos custos operacionais da empresa e no

fluxo de caixa.

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) dividem o processo de cálculo dessa taxa de

desconto (o WACC) em três etapas que, por praticidade, são executadas simultaneamente:

definir uma meta de estrutura de capital, estimar o custo de oportunidade para os capitais de

terceiros e estimar o custo de oportunidade para o capital próprio.

Definir uma meta de estrutura de capital

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) consideram que essa definição é útil e prática pois

a atual estrutura de capital da empresa pode não refletir a estrutura de capital esperada para o

futuro e a utilização de uma meta de estrutura de capital resolve o problema de circularidade

envolvido na estimação do WACC, ou seja, a definição da estrutura ótima de capital que

minimiza o custo médio ponderado de capital.

Para desenvolver uma meta de estrutura de capital para uma empresa, COPELAND, KOLLER

e MURRIN (1996) sugerem usar uma combinação de três abordagens:

• Estimar o valor de mercado da atual estrutura de capital da empresa.

• Rever a estrutura de capital de empresas comparáveis.
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• Rever os objetivos, explícitos e implícitos, dos administradores no financiamento dos

negócios e suas implicações na meta de estrutura de capital.

Na medida do possível, devemos estimar os valores de mercado dos componentes da atual

estrutura de capital e rever como eles têm se comportado ao longo do tempo. A melhor

maneira de fazer isso é identificar os preços de mercado dos componentes da estrutura de

capital. A maior parte das dificuldades surge quando as fontes de recursos não são negociadas

no mercado. COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) separam as fontes de financiamento

em quatro categorias: (1) financiamento tipo dívida, (2) financiamento híbrido, (3) interesses

minoritários e (4) financiamento via ações ordinárias.

o valor dos financiamentos do tipo dívida depende de três fatores: o calendário previsto de

pagamentos, a probabilidade do devedor efetuar esses pagamentos e as taxas de juros de.

mercado para títulos (securities) com esse padrão de pagamentos esperados. Normalmente seu

valor de mercado pode ser aproximado sem dificuldade.

Há algumas situações especiais que podem necessitar de abordagens diferentes. São os casos

de taxas de juros com limites superiores (caps) e/ou inferiores (jloors), swaps, obrigações em

moeda estrangeira, leases e callables debts. Na maioria desses casos é necessária a utilização

do modelo de precificação de opções (OPM - Option Pricing Model).

Nos passivos das empresas é comum encontrar financiamentos cujo retomo está parcialmente

ligado ao retomo da empresa. A estimativa do seu valor de mercado quando não são

negociados é mais difícil que os financiamentos de renda fixa. COPELAND, KOLLER e

MURRIN (1996) apresentam dois tipos básicos de títulos: warrants e títulos conversíveis

(convertible securities). Em ambos os casos é necessária a utilização do modelo de

precificação de opções.

No caso de interesses minoritários, se eles têm o mesmo risco que a empresa, seu valor pode

ser adicionado ao valor do capital próprio no cálculo do WACC, caso contrário deverá ter

custo de capital e peso separados na fórmula do WACC. Se essas ações forem negociadas, seu

valor é definido pelo mercado, caso contrário essa subsidiária deverá ser avaliada
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isoladamente pelo método do DCF, usando-se o percentual de ações para obter o valor do

interesse minoritário.

Para as ações ordinárias, o preço atual de mercado é a melhor estimativa disponível para o seu

valor, e é superior ao valor contábil ou médias de preços passados pois reflete as expectativas

dos investidores dos retornos esperados para essas ações em relação a investimentos

alternativos no momento da avaliação. Se essas ações não são negociadas no mercado,

COPELAND, KOLLER e MURRlN (1996) sugerem desenvolver uma estimativa para seu

valor a partir da simulação de alternativas de valor e sua implicação no cálculo do WACC.

Essas estimativas podem ser refinadas pelo processo iterativo de cálculo do WACC versus o

valor do capital próprio.

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) recomendam que a estrutura de capital da

empresa seja comparada com a de seus concorrentes por duas razões: (1) essa comparação

pode ajudar a entender se a estrutura de capital da empresa está coerente com a da indústria

onde ela atua, se a estrutura de capital for diferente é preciso entender o porquê; e (2) nos

casos em que a estrutura de capital não foi definida a partir de informações de mercado, essa

comparação pode ajudar na determinação da meta de estrutura de capital da empresa. Também

para o caso de corporações com vários negócios e divisões, essa comparação pode ajudar a

determinar a estrutura de capital das divisões.

Quando possível, devemos discutir a política de financiamentos da empresa com seus

administradores para determinar sua meta implícita ou explícita de estrutura de capital para a

empresa e seus negócios. Os administradores da empresa podem fornecer informações sobre

os fatores que afetam suas decisões de financiamento e também sobre quais são as empresas

com as quais devemos comparar a estrutura de capital.

Estimar o custo do capital de terceiros

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) apresentam algumas abordagens para estimar os

custos de oportunidade de mercado para os seguintes tipos de financiamentos: straight

investment-grade debt, below-investment-grade debt, dívidas subsidiadas, dívidas em moeda

estrangeira, leases e ações preferenciais.
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Para os imrestmenl-wade debts, o risco de falência é baixo, Portanto, a taxa contratual tyieid

10 maturity) é, geralmente, uma boa estimativa para o custo de oportunidade. Muitas empresas

têm dividas com taxas variáveis. Se essas taxas uão apresentam limites superiores ou
ínteríores, podemos usar a taxa de Iongo prazo. Caso contrario. precisaremos utilizar o

modelo de preciâcaçêc de opções para estimar o seu custo de capital.

No caso dos belolf:-imrestmenl-grade debts, devemos tomar cuidado com as diferenças entre a

taxa de matundáde esperada e a prometida; na taxa prometida assume-se que-todos os

pagamentos serão efetuados conforme prometido pelo emissor.

lã nas dividas subsidiadas. devemos utilizar a taxa de mercado para. esse tipo de

tínanciamento, sempre que existir essa intorrneção. Quando não houver íníormeções,

devemos estimar seu custo de oportunidade a partir de títulos semelhantes,

Quando ti empresa possui dividas em moeda estrangeira, seu custo efetivo é igual ao custo

(após impostos) de pagar o principal e os juros em moeda nacional. Normalmente o custo

equivalente em moeda nacional desses financíamemos é muito próximo do custo dos

_financiamentos domésticos. No longo prazo, portanto, COPELAND~ KOLLER e MURRlN

(1996) recomendam assumir que esses custos são aproximadamente iguais.

Os leases são substitutos de outros tipos de dívidas, portanto, COPELAND, KOLLER e

MURRIN (1996) consideram razoável assumir que seu custo de oportunidade é o mesmo que

o das outras dívidas de longo prazo.

O custo das ações preferenciais pode ser calculado como segue:

Kp = dividendos / P

onde P é o valor de mercado das ações preferenciais.

Se o valor de mercado não está disponível, devemos estimá-lo a partir das taxas de ativos

similares.
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Estimar o custo do capitalprõprio

Para estimar o custo de oportunidade do capital próprio, COPELAND, KOLLER e MURRlN

(1996) recomendam a utilização do modelo CAP!\f (Capital Asset Pricing ,ModeJ) ou do

modelo APT (Arbitrage Prteing rhef)r)~.que são modelos teoricamente corretos, ajustados ao

risco do negõcio e do mercado.

Pelo modelo CAP~Mo custo do capital próprio e obtido pela seguinte equação:

Ks =Rf+ [E(RmJ-Rf}xP

onde:

Rf ;::;taxa de retomo livre de risco.
E (Rm) ~ taxa esperada de retomo do J'(l'rtfó!io de mercado,

E (Rm) M RI·~ prêmio pelo risco do mercado, e

P (beta) == risco ststematícc do capital próprio.

Hipoteticamente, a taxa livre de risco é o. retorno de um ativo ou }}()rtjbli() de ativos que nOO

tem risco de tnadimplência e é completamente não-correíecionado com os demais ativos da

economia, Teoricememe, a melhor estimativa para a taxa livre de risco seria o retorno de um

portfolio de beta-zero.

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) recomendam a utilização dos títulos de dez anos

do governo norte-americano (ten-year Treasury bondy como estimativa para a taxa livre de

risco por três razões: (l) é a taxa de longo prazo que mais se aproxima da duration do fluxo

de caixa projetado para a empresa; (2) é a taxa que mais se aproxima da duration do índice- .

portfolio do mercado de ações (p. ex. S&P 500) e seu uso é, portanto, consistente com os

betas e prêmios de mercado estimados em relação a esses portfolios; e (3) a taxa de dez anos é

menos suscetível a mudanças inesperadas na inflação.

Os autores recomendam utilizar um prêmio pelo risco de mercado de 5% a 6% para empresas

nos EUA. Esse número tem como base a média geométrica de longo prazo· do prêmio pelo

risco do retomo do S&P 500 versus o retorno dos títulos governamentais de longo prazo de
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1926 a 1992. As razões para isso são: (1) a abordagem de longo prazo visa eliminar os efeitos-

das anomalias de curto prazo; (2) a média geométrica representa mIDS adequadamente as

expectativas de retornos dos investidores em longos períodos de tempo; e (3) o prêmio é
calculado sobre os títulos de longo prazo para manter consistêocia com a taxa livre de risco
usada,

Há vários estudos empíricos que questionam a utilidade dos belas em explicar o prêmio pelo

nsco do capna] próprio. A conclusão a que CUPELANU~ KULLhK. cMURRlN (19'Jó)

chegam é que se o beta não está morto. certamente está seriamente avariado. Eles citam o

trabalho de FAMA e FRENCH (1992) que constatou a relação entre tamanho da empresa,

índice morket-m-bQ()k e valor das.ações; e apresentam como alternativa ao modelo C4PM a

aberdegern de munífarores conhecida como ArT.

No modelo A.PT o custo do capital próprio é defrnido como ~TUe:

Ks ""Rf+ {E(F l)-RDxPl .+ {E(F2)-Rj]xP2 "fo '" + [E(Fk)-RI]xfJk

onde:

E (Fk) ~ taxa esperada de retomo de um lH'}rt.Ii.Jlio que simula (I k-ésimo taior e é

independente de todos os outros, e

f3k = sensibilidade do retomo da ação ao k-ésimo fator.

Ao invés de uma medida de risco sistemático, o APT inclui várias. Cada beta mede a

sensibilidade do retomo da ação da empresa a um fator específico da economia. Trabalhos

empíricos, de acordo com COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), sugerem que há cinco

fatores fundamentais, mudanças em: índice de produção da indústria, taxa real de juros de

curto prazo, inflação de curto prazo, inflação de longo prazo e risco de inadimplência.

Também há evidências empíricas, de acordo com COPELAND, KOLLER e MURRIN {l996),
'íi\~'<

::::=b:~eO :i;:::::~:::::e:::::::peradOSmelhorqueo CAP M, além~t~over
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4.6. Avaliação de corporações diversificadas

Ao avaliar organizações com vários negócios, é recomendável avaliar cada um dos negócios

separadamente ao invés de avaliar a organização como um todo. As razões para isso são:

• Aprofundar o conhecimento dos negócios.

• Clarificar os custos e benefícios dos escritórios centrais, já que eles podem ser avaliados

como uma unidade separada.

• Permitir à organização perceber as oportunidades de reestruturação tirando vantagem de

todas as possibilidades de geração de valor, tanto internas quanto externas.

o que toma esse processo mais complexo é que cada unidade de negócios tem custo e

estrutura de capital específicos, freqüentemente algumas unidades compartilham recursos, e os

custos e benefícios dos escritórios centrais são de difícil estimação.

o primeiro passo desse processo é definir adequadamente as unidades de negócios. Essa

definição deve ser feita com base na independência e ausência de sinergia entre as divisões.

Por definição as unidades de negócios poderiam operar como entidades autônomas. O

escritório central deve ser avaliado como uma das unidade de negócios.

No processo da avaliação das unidades surge a questão dos preços de transferência, que são os

preços cobrados pelos produtos (ou serviços) vendidos (ou prestados) por uma unidade a

outra. A solução proposta é estabelecer preços de transferência tão próximos dos preços de
/'

mercado quanto possível.

Outra questão que surge nesse processo é a da alocação dos custos corporativos, que é um

problema semelhante ao dos preços de transferência. A solução também é utilizar preços de

mercado para os serviços prestados pelo escritório central. A unidade deve pagar por esses

serviços o preço que pagaria se fosse uma entidade autônoma.

A determinação dos benefícios dos escritórios centrais é outra questão complicada. Há

basicamente dois tipos de benefícios: aqueles que são mensuráveis e aqueles que, apesar de
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sua relevância, não são mensuráveis. Os beneficios mensuráveis estão ligados a vantagens

fiscais e maior capacidade de endividamento. Os beneficios não mensuráveis incluem

sinergias e vantagens de informação, além da "visão" dos administradores.

As alíquotas de impostos das unidades de negócios devem ser aquelas que seriam aplicadas se

as unidades não estivessem sob o "guarda-chuva" da corporação. Como estamos tratando o

escritório central como uma unidade separada, os beneficios ou prejuízos fiscais gerados pela

figura da corporação pertencem ao escritório central.

A estrutura de capital de cada unidade de negócios deve ser consistente com a de empresas

comparáveis da mesma indústria e com a filosofia geral da matriz. A capacidade de

endividamento de cada unidade pode variar consideravelmente, dependendo do fluxo de caixa

gerado e do capital investido. A diferença entre a soma das dívidas de todas as unidades e a

dívida da organização como um todo deve ser atribuída ao escritório central, já que esse

excesso de dívida resulta da maior capacidade de endividamento do portfolio dê fluxos de

caixa de unidades de negócios que não são perfeitamente correlacionados e da menor

variância resultante.

Na definição do custo de capital de cada unidade, quando não há dados de mercado

disponíveis para os betas, COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) recomendam usar uma

das seguintes abordagens: (1) avaliação dos administradores; (2) comparação com outras

empresas; (3) regressão múltipla; e (4) covariância entre EBIT (Earnings Before Interest and

Taxes) e retomo de mercado.

A taxa de desconto para o escritório central deve ser adequada ao risco associado ao seu fluxo

de caixa. COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) identificaram três categorias de fluxo de

caixa e, portanto, de taxa de desconto:

• Benefícios fiscais gerados pela dívida, que devem ser descontados pelo custo de capital da

dívida da corporação.

• Benefícios fiscais não financeiros, que devem ser descontados pelo custo de capital

próprio da corporação.
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• Os custos devem ser descontados por uma taxa entre a taxa livre de risco e o custo de

capital próprio desalavancado (unlevered), obtido a partir do beta desalavancado da

corporação.

4.7. Avaliação de empresas com opções reais

Um dos problemas do método de fluxo de caixa descontado é que ele se baseia em projeções

de fluxos de caixa que falham em considerar a capacidade da empresa reagir às circunstâncias

econômicas e a novas informações, ou seja, a sua flexibilidade gerencial.

Os administradores têm opções reais embutidas nos ativos da empresa tais como a

possibilidade de acelerar ou atrasar um investimento, reduzir as operações em épocas

recessivas e expandi-las em épocas de crescimento, etc.

Tal flexibilidade é difícil de se avaliar dentro do contexto dos modelos tradicionais de

avaliação. Uma avaliação precisa dessas opções gerenciais exige uma completa descrição de

todos os possíveis eventos futuros, assim como uma representação de como os

administradores responderiam a cada contingência. Para isso é necessária a utilização da

teoria de precificação de opções.

O uso da abordagem de precificação de opções também tem a vantagem de utilizar várias

taxas de desconto, enquanto o método do fluxo de caixa descontado .assume que a taxa de

desconto é constante e igual ao custo médio ponderado de capital. Porém a natureza

assimétrica dos pagamentos introduzida pelas opções indica que o risco do negócio não é

constante.

Segundo BREALEY e MYERS (1996), a abordagem de fluxo de caixa descontado assume

implicitamente que as empresas mantêm seus ativos passivamente. Ela ignora as opções

existentes nos ativos reais, das quais os administradores podem tirar proveito. Podemos dizer

que o DCF não reflete o valor da administração.

Vale lembrar que o método de avaliação via DCF foi desenvolvido inicialmente para ações e

títulos de renda fixa e os investidores desses ativos são, geralmente, passivos. Investidores em
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opções não devem ser passivos. A eles é dado o direito ·de tomar uma decisão que podem

exercer para capitalizar os eventos positivos ou pará reduzir as perdas. Esse direito tem valor

sempre que existir incerteza.

Considerando a empresa como um investidor em ativos reais, a administração pode adicionar

valor a esses ativos respondendo às mudanças circunstanciais, tirando proveito dos eventos

positivos ou reduzindo perdas. A administração tem a oportunidade de agir pois muitas

oportunidades de investimento têm opções reais incorporadas, opções que a administração

pode exercer quando for interessante para a empresa. O DCF não considera esse valor extra

porque implicitamente trata a empresa como um investidor passivo. Então, o valor real de

cada investimento seria o valor calculado pelo DCF mais o valor da opção.

De acordo com VAN HORNE (1995), a análise tradicional de VPL (Valor Presente Líquido)

tende a subestimar o valor do ativo porque ela falha em capturar adequadamente os benefícios

da flexibilidade operacional e outros fatores estratégicos. A presença de opções reais aumenta

o valor de um investimento e, quanto maior o número de opções e maior a incerteza acerca de

seu uso, maior o valor da opção e maior o valor do investimento. Por vezes essas opções são

tratadas informalmente como fatores qualitativos na avaliação de projetos.

As opções reais são mais difíceis de avaliar que as opções financeiras pois as fórmulas, como

as de BLACK e SCHOLES (1973), nem sempre podem ser utilizadas.

Segundo COPELAND, KOLLER e MURRIN(1996), opções reais adicionam flexibilidade à

tomada de decisão gerencial. Podemos pensar em flexibilidade como uma maneira de

gerenciar risco, apesar de não ser o único método. Para lidar com incertezas podem ser

utilizadas duas estratégias: antecipação e resiliência. Se os riscos podem ser antecipados por

serem previsíveis, então a abordagem mais efetiva e de menor custo geralmente é construir,
,- s'

um sistema especializado, porém inflexível, que funcione melhor no ambiente antecipado.

Alternativamente, se os riscos não podem ser antecipados, um sistema resiliente, com alto

grau de flexibilidade, toma-se a melhor abordagem.

Opções reais apresentam vários tipos de flexibilidade tais como: opção de postergar um

investimento, de expandir (ou reduzir) a escala de um investimento, de abandonar um projeto

ou de iniciar e fechar uma operação em andamento (switching option). Opções reais são

s
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importantes na análise de programas de pesquisa e desenvolvimento, introdução de novos

produtos e na avaliação de negócios de desenvolvimento e extração de recursos naturais.

Uma abordagem alternativa para esses casos é a análise de árvores de decisão (DTA-decision

tree analysis), cujos nós permitem a tomada de decisão após o recebimento de informações e

antes de seguir para o próximo passo. O problema com a tradicional DTA é que ela não

fornece nenhuma recomendação sobre que taxa de desconto apropriada, ajustada ao risco,

utilizar.

O modelo de precificação de opções permite nós de decisão como a DTA mas também procura

um título comparável com risco equivalente no qual basear a taxa de desconto. Ele combina as

melhores características do VPL e da DTA. Para isso precisamos encontrar um outro ativo

cujo valor corrente seja observável e que tenha pagamentos que sejam perfeitamente (ou

altamente) correlacionados com o projeto. Ou seja, precisamos encontrar um título

perfeitamente correlacionado cujo valor de mercado seja conhecido.

A abordagem de precificação de opções resolve o problema criando um portfolio de títulos

observáveis cujos preços (e taxas requeridas de retomo) são conhecidos e cujos pagamentos

mimetizam exatamente os pagamentos da árvore de decisões do projeto. Uma vez que os

preços de mercado dos títulos comparáveis sejam conhecidos, podemos avaliar a opção real.

O fato de existir uma opção não significa que está sendo gerenciada adequadamente. Um dos

resultados importantes do processo de análise das opções reais é que essa análise gera novas

informações sobre o gerenciamento da flexibilidade.
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Principais aspectos que devem ser considerados em
um modelo específico para avaliação de bancos

5.1. Porque a avaliação de bancos exige uma metodologia específica
5.2. Gerenciamento de ativos e passivos

5.3. Índices e múltiplos utilizados na avaliação de bancos pelo mercado
5.4. O seguro de depósitos bancários e o valor de mercado da carteira de empréstimos

5.5. Gerenciamento de riscos
5.6. Preços de transferência

5.7. Alocação de capital
5.8. Contabilidade de custos

5.9. Avaliação de ações de bancos de capital fechado

5.1. Porque a avaliação de bancos exige uma metodologia específica

De acordo com COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), a necessidade de autorização

pelo governo permite aos bancos criar valor a partir dos seus passivos. Ou seja, o

gerenciamento de passivos é parte das operações dos bancos e não apenas financiamento. Essa

é a razão pela qual, inclusive, eles recomendam a utilização da abordagem de-fluxo de caixa

descontado para os acionistas, pois essa abordagem trata o gerenciamento dos passivos como

parte do negócio.

MILLER (1995) destaca algumas características apresentadas pelos bancos que os distinguem

de outros tipos de negócios:

• A mais óbvia dessas características é a estrutura financeira dos bancos: a maior parte dos

ativos bancários é formada por ativos financeiros, eles apresentam baixo percentual de
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ativos permanentes em relação ao total de ativos e a maior parte de seus paSSIVOSé

formada por depósitos bancários.

• O demonstrativo de resultados também é muito diferente de outros negócios: ao invés de

vendas e custo dos produtos vendidos, os bancos têm receitas e despesas financeiras; os

bancos também apresentam diferenças na maneira pela qual as reservas são estabelecidas

para cobrir perdas com empréstimos.

• A regulação sobre os bancos influi em suas operações e seu gerenciamento: os órgãos

reguladores controlam os serviços oferecidos, a localização das agências, os

investimentos, as aquisições, os níveis de capitalização, os relatórios contábeis e

financeiros, entre outros aspectos do negócio bancário.

5.2. Gerenciamento de ativos e passivos

De acordo com REICH e SHIH (1996), com o crescimento da demanda pelo gerenciamento

efetivo do risco global, os bancos estão lutando para ampliar a função de gerenciamento de

ativos e passivos (ALM - Asset/Liability Management) e integrá-la às principais práticas

gerenciais. Os autores vêem quatro tendências significativas dirigindo esse processo.

1) A primeira é a convergência das áreas de investimento e da mesa de operações com

ALM. A arena do gerenciamento de portfolio e de fundos é a fonte de três novos e

significativos conceitos: o foco no retomo total como suplemento da tradicional medida de

lucro líquido; a necessidade de disciplina na medição comparativa a parâmetros

(benchmarks); e a ênfase nos efeitos no portfolio ao invés dos componentes individuais do

balanço.

Do ponto-de-vista do gerenciamento de investimentos, o que importa mesmo não é quanto um

negócio está fazendo, mas como ele irá desempenhar em um período futuro. Esse ponto-de-

vista enfatiza o desempenho relativo e não o desempenho absoluto. Se o desempenho está

crescendo em relação a algum parâmetro aceitável, então o valor está crescendo.
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Ao enfatizar os efeitos no portfolio ao invés dos componentes individuais do balanço, as

práticas de gerenciamento de portfolio ressaltam a importância do retomo total. Não é o valor

absoluto de um componente do balanço que importa, mas sua contribuição incremental ao

retomo total.

A contribuição mais visível do setor de operações é a ênfase no valor de mercado de uma

carteira de negócios. Os ativos devem ser avaliados como se eles estivessem sendo vendidos

em um mercado organizado. Determinar o valor do investimento dos acionistas no negócio

exige que se "marque a mercado" consistentemente ao medir o valor de um portfolio de ações

de uma instituição.

o setor de operações também introduziu o VAR (Value-At-Risk) como um método para

identificar a qualidade do lucro gerado por um negócio. A importância do VAR é que, pela

primeira vez, risco é definido em termos de probabilidade e magnitude de perda. Esse

conceito assume que os gerentes de ALM usarão os investimentos sem risco como seus

parâmetros para medir risco.

A terceira contribuição do setor de operações é a introdução de sofisticadas técnicas analíticas

para medir trade-offs de risco/retomo.

2) A segunda das quatro tendências principais percebidas pelos autores é a aplicação de

princípios de corporate finance para a avaliação de risco de crédito de uma maneira

similar à avaliação do risco de taxa de juros. Pesquisadores estão começando a elaborar a

estrutura a termo para risco de crédito, e uma curva zero-coupon já foi desenvolvida.

Avanços como esses estão permitindo aos bancos desenvolver, avaliar e precificar derivativos

de crédito. Esses novos produtos possibilitam aos participantes negociar efetivamente risco de

crédito. Derivativos de crédito levarão, em última análise, a maior eficiência nos mercados

financeiros, encorajando as instituições, que são mais eficientes em assumir risco de crédito, a

fazê-lo.

A tendência de avaliação de risco de crédito é extremamente importante, já que ela leva a

ALM para longe de uma concentração tradicional em risco de taxa de juros e em direção a

uma ferramenta integrada para avaliar risco global.

50



Os bancos precisam medir todos os riscos de uma maneira consistente para que eles possam

agregar esses riscos acuradaménte, contabilizar por interdependências, e avaliar

adequadamente os trade-offs. Substituir as fragmentadas técnicas de gerenciamento de risco

por métodos globalmente consistentes fortalecerá o valor da empresa para o acionista, e pode-

se esperar para ver abordagens similares expandidas para a avaliação do risco de liquidez.

3) A terceira tendência é a convergência entre análise de rentabilidade e gerenciamento de

risco. Essa convergência baseia-se em uma premissa administrativa fundamental de que os

bancos estão no negócio de balancear risco e retomo com o objetivo de maximizar o valor

para o acionista.

De acordo com essa premissa, os bancos existem para assumir riscos, e deveriam assumir

exatamente aqueles riscos em que eles são mais eficientes. As instituições devem, portanto,

avaliar o resultado em relação ao risco, e desenvolver medidas para avaliar a rentabilidade de

diferentes linhas de negócios, produtos, canais de distribuição e clientes em uma base

consistente.

4) A quarta tendência é a convergência entre marketing e finanças. A atividade bancária é

crescentemente competitiva, e os produtos bancários estão se tomando rapidamente

'cornmoditizados''. Muitos bancos estão, conseqüentemente, mudando suas orientações de

produtos para relacionamentos, uma estratégia que demanda novos métodos para identificar,

atrair, e reter os clientes mais rentáveis. As técnicas tradicionais de segmentação de mercado

não podem identificar as características que fazem um cliente individual rentável,

especialmente em uma base ajustada ao risco. As instituições estão, portanto, iniciando

análises de rentabilidade a nível de conta, cliente, empresa e grupo empresarial.

Essas tendências prenunciam a emergência de uma disciplina integrada de gerenciamento

baseada em uma abordagem global dos negócios bancários. Os executivos e investidores

agora demandam um entendimento abrangente da rentabilidade ajustada ao risco para toda a

empresa/banco. Essas demandas estão ecoando nos reguladores e acadêmicos.
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5.3. Índices e múltiplos utilizados na avaliação de bancos pelo mercado

De acordo com BARTH, BEA VER e WOLFSON (1990), os modelos convencionais de

avaliação freqüentemente caracterizam o preço da ação como uma função dos lucros, ligando

os dois (lucro e valor) através de um múltiplo. Mas os investidores podem não querer' aplicar o

mesmo múltiplo para cada componente dos lucros, porque eles podem não dar a mesma

importância para cada componente dos lucros. No seu estudo, os autores examinaram se os

múltiplos dos preços das ações diferiam ao longo dós componentes dos lucros na indústria

bancária.

Segundo os autores, a sabedoria convencional afirma que o mercado assume múltiplos

diferentes para os componentes dos lucros dos bancos. Acredita-se que os ganhos e perdas

com títulos, por exemplo, têm no mercado um múltiplo menor do que os lucros antes dos

ganhos e perdas com títulos. De fato, os analistas de investimentos freqüentemente focam sua

análise dos bancos no lucro líquido antes dos ganhos e perdas com títulos.

Os autores examinaram a relação entre os preços das ações ordinárias dos bancos e seus lucros

para ver se os investidores realmente dão ênfase diferente para os componentes dos lucros.

Como variável dependente em uma análise de regressão múltipla, os autores usaram o preço

da ação do banco. Eles olharam tanto para o nível de preço das ações (o valor de mercado das

ações ordinárias deflacionado pelo seu valor contábil) quanto para as variações percentuais do

valor de mercado por ação. Como variáveis explanatórias, eles usaram dois componentes

básicos dos lucros:

• Ganhos e perdas com títulos (SGL - Securities Gains and Losses).

• Lucros antes dos ganhos e perdas com títulos (EB - Earnings Before SGL).

Os coeficientes da regressão resultante podem ser vistos como os pesos, ou múltiplos, dados

pelos investidores ao componente dos lucros.

Se o mercado dá uma ênfase maior para EB do que para SGL na avaliação das ações ordinárias

de uma empresa, então a análise de regressão deveria gerar um coeficiente menor para SGL do

que para EB. Há várias razões para esperar por esse resultado:
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• EB surge principalmente das atividades de depósito e empréstimo bancário.

• O componente EB dos lucros varia com os níveis das taxas de juros (ou dos spreads), que

são altamente correlacionados ao longo do tempo.

• Sob contabilidade a custo histórico, EB não reflete alterações no valor de mercado dos

ativos e passivos bancários (exceto com um intervalo de tempo que pode ser

considerável).

• Em particular, EB não contém reavaliações explícitas do portfolio de empréstimos ou da

carteira de títulos para investimento na forma de ganhos e perdas não realizados.

Em contraste, SGL consiste, essencialmente, em alterações no valor de mercado dos títulos da

carteira de investimentos desde sua data de aquisição. O resultado dos títulos da carteira de

investimento é, provavelmente, mais volátil e transitório do que outros componentes dos

lucros, tais como resultado financeiro líquido.

Em uma avaliação muito simples, então, pode-se considerar EB como consistindo totalmente

em um componente permanente (isto é, recorrente), carregando um múltiplo proporcional ao

custo do capital próprio. Em contraste, se SGL é visto como não recorrente, ele deveria ter um

impacto dólar por dólar no valor de mercado das ações ordinárias e carregar um coeficiente

igual a um, refletindo seu efeito uni-periódico nos lucros.

Em uma avaliação mais complexa, a importância de SGL é uf!1 tanto ou quanto mais

problemática. Se todas as informações relevantes para a avaliação dos títulos estão totalmente

refletidas em seus preços, por exemplo, futuras alterações em seu valor de mercado seriam

completamente antecipadas. Então, sob um calendário apropriado de amortização, o valor

esperado de SGL seria zero. Se os bancos possuem habilidades superiores de administração de

portfolios, porém, seria de se esperar que SGL contivesse um componente permanente, com

um coeficiente de regressão maior do que um. Em princípio, o coeficiente poderia ser

comparável em magnitude ao obtido para EB.
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o argumento acima é estritamente verdadeiro apenas quando SGL reflete alterações

contemporâneas no valor de mercado. Sob as regras da contabilidade a custo histórico, ganhos

e perdas são relatados no período em que são realizados (isto é, quando os títulos são

vendidos). Se existe um intervalo de tempo suficiente entre a alteração no valor e a venda,

pode não haver nenhuma relação entre o preço da ação do banco (ou alterações no preço) e

SGL no período em que SGL é realmente relatado (isto é, um coeficiente zero pode ser obtido

para SGL).

Em outras palavras, SGL representa ganhos e perdas realizados mas não inclui ganhos e

perdas não realizados. Ganhos e perdas realizados podem então ser vistos como medidores de

ganhos e perdas totais (a soma de realizados mais não realizados) com erro. No limite, o erro

poderia ser suficientemente grande para levar a um coeficiente que é empiricamente

indistinguível de zero.

Outro fator que pode afetar o coeficiente de SGL é o controle da administração sobre o

; . venda dos títulos. Se os investidores acreditam que SGL está sendo usado para

"maquiar" lucros, o coeficiente para SGL tenderá a ser menor, até negativo.

Essas explicações sobre o porquê do coeficiente SGL poder ser diferente do coeficiente EB

não são mutuamente exclusivas, mas elas levam a uma previsão de que o coeficiente obtido

para SGL será menor do que aquele obtido para o componente complementar dos lucros, EB.

Os autores testaram essa hipótese empiricamente, relativamente à hipótese nula de

coeficientes iguais para ambos os componentes. A hipótese pode provar-se correta se, em um

mercado míope, os iivestidores não olharem além da "linha final" e não fizerem tentativas de

"ti.: para expurgar "maquiagens", nesse caso, os coeficientes nos dois

""'r;"nentes seriam iguais.

Se o valor contábil reflete perfeitamente o valor líquido dos ativos de uma corporação, então a

relação entre o valor de mercado e o valor contábil (market-to-book ratio) seria igual a um.

Desvios desse valor podem ser vistos como a avaliação do mercado para os erros no valor

contábil líquido dos ativos.

Vários fatores poderiam levar a um índice market-to-book acima de um:
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• A regulação da atividade bancária pode ter sido favorável à indústria bancária durante esse

período, criando um ativo intangível (off-balance sheet).

• A taxa de inadimplência do portfolio de empréstimos pode ter sido baixa em relação às

provisões para perdas com empréstimos efetuadas no período.

• As taxas de juros do mercado nas datas dos balanços podem ter sido menores que as taxas

de juros contratuais dos empréstimos.

Segundo os autores, exames empíricos da relação entre os preços das ações ordinárias e esses

dois componentes dos lucros dos bancos mostra que os lucros antes dos ganhos e perdas com

títulos executa um papel importante na explicação dos preços das ações dos bancos. O

mercado parece dar um peso significativo a esse componente dos lucros, a julgar pelos

resultados da regressão feita para o período de 1968 a 1987.

o mercado parece precificar os ganhos e perdas com títulos realizados diferentemente. O

múltiplo para os ganhos e perdas com títulos não difere significantemente de zero ao longo do

período estudado. As evidências também sugerem que os ganhos e perdas com títulos se

comportaram de uma maneira consistente com a regularização dos lucros. Isto é, os

investidores aparentemente percebem que os ganhos e perdas com títulos da carteira de

investimentos relatados são programados pela administração do banco para compensar perdas

e ganhos com outros ítens.

Esses resultados se mantêm se os componentes dos lucros são usados para explicar os níveis

dos preços ou as alterações dos preços. Além do mais, o movimento do coeficiente para os

lucros antes dos ganhos e perdas com títulos corresponde às alterações dos índices macro-

econômicos que se espera que afetem os bancos.

FRIEDER e GREGO R (1996) estudaram a seguinte hipótese por eles levantada: se os bancos

são avaliados pelo mercado por múltiplos inferiores aos de empresas em indústrias

estruturalmente similares. Eles testaram também se os bancos com melhor desempenho são

significantemente subavaliados em relação às melhores empresas daquelas indústrias, já que

existe uma máxima entre os investidores em que as ações das empresas líderes tendem a ser

transacionadas a preços premium em relação às demais empresas da indústria.
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Para testar essas hipóteses, os autores identificaram indústrias que estavam enfrentando

desafios comparáveis, selecionaram as organizações com desempenho superior na indústria

bancária e nas indústrias utilizadas para comparação, e compararam os múltiplos Preço/Lucro

(P/E - Price/Earnings) e valor de mercado/valor contábil (MlB - Market-to-Book) das

empresas com melhor desempenho às médias de suas respectivas indústrias.

Em seu artigo, os autores testaram a hipótese da preferência dos investidores e examinaram a

medida em que os investidores discriminam os bancos com desempenho superior. A

implicação disso é que os bancos com desempenho superior podem estar sendo avaliados

ineficientemente pelo mercado.

Os autores também analisaram as percepções dos investidores sobre a atividade bancária -

algumas corretas, muitas erradas - e as fontes potenciais de descorito, incluindo exposição a

taxa de juros, ambiente regulatório, competição não bancária, e desempenho global da

indústria.

Segundo os autores, os resultados dessa análise foram piores do que o esperado. Os prêmios

de mercado para os bancos com desempenho superior são consistentemente equivalentes a

quase a metade daqueles obtidos para empresas top em indústrias enfrentando dificuldades

comparáveis.

Os autores identificaram os bancos com desempenho superior com base em dez fatores-chave

de sucesso. Os bancos com desempenho superior são aqueles que:

• Focam em seu mix estratégico de negócios.

• Desenvolvem cultura que cria valor.

• Abraçam mudanças e novos paradigmas.

• Fazem e implementam fusões e aquisições que criam valor.

• Exibem habilidades de gerenciamento de custos.
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• Entendem o comportamento dós clientes e o potencial dos mercados.

• Obtêm diferenciação através de produtos e relacionamentos supenores e canais de

distribuição eficientes.

• São gerentes de risco de crédito superiores.

• Operam bancos discricionários bem sucedidos.

• Relacionam-se eficientemente com Wall Street.

Para encontrar indústrias comparáveis à bancária, os autores identificaram mais do que duas

dúzias de características primárias e secundárias que melhor exemplificam o estado atual da

indústria bancária. Entre elas incluem-se:

• Consolidação através de aquisições, com as empresas sobreviventes crescendo e

alavancando suas economias de escala.

• Supersaturação, com numerosos competidores precisando reduzir suas agências.

• Crescimento lento, de 5% a 7% ao ano, indicando um mercado maduro.

• Custos fixos relativamente altos, com dispendiosas redes de distribuição e a necessidade

de investimentos em tecnologia cara.

• Forte foco em redução de despesas para contrabalançar com a crescente competição de

preços e pressão nas margens de lucro.

• Bases de distribuição regional já estabelecidas ou sendo expandidas.

Para uma comparação válida com a indústria bancária, as indústrias selecionadas também

deveriam estar:
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• Fortemente influenciadas por regulação e em alguma medida por ciclos de taxa de juros.

• Ameaçadas competitivamente por novas tecnologias.

I

• Oferecendo produtos tipo commodity e ainda forçadas a vir ao mercado mais

freqüentemente, com uma maior diversidade de oferta de produtos.

o que esse estudo mostrou é que os prêmios de mercado para bancos com desempenho

superior são claramente menores que para empresas com desempenho superior em indústrias

comparáveis. Em outras palavras, os investidores não diferenciam entre bancos como eles

fazem entre líderes e seguidores em outras indústrias.

De fato, o prêmio de mercado para bancos com desempenho superior é metade do prêmio para

outras empresas top, ainda que a atividade bancária seja, geralmente, menos arriscada que

outros negócios. Essa indiferença aos bancos talvez possa ser atribuída, em parte, às baixas

perspectivas de crescimento dos lucros dos bancos.

Atrás desses descontos observados nos múltiplos dos bancos estão preocupações antigas que

eventos cíclicos venham a reduzir novamente os lucros e causar pesados prejuízos com

empréstimos imprudentes. Há várias razões pelas quais as ações dos bancos são negociadas a

um desconto nos múltiplos de mercado e porque os investidores aparentemente não

diferenciam entre bancos. Em particular os investidores preocupam-se com:

• Eventos Cíclicos: os analistas de Wall Street freqüentemente sugerem que os investidores

avaliam com desconto as ações dos bancos porque eles temem tanto um retomo aos

empréstimos imprudentes quanto uma economiasuperaquecida caracterizada por taxas

elevadas.

• Exposição à taxa de juros: os investidores temem o impacto negativo de taxas

crescentes de juros nas ações dos bancos, acreditando que as margens dos bancos são

naturalmente vulneráveis a essas taxas crescentes. Na verdade, tais temores são

exagerados. Historicamente, quando as taxas de juros são separadas de outros fatores

econômicos, elas explicam pouco da variação do desempenho das ações dos bancos. Além

58



disso, os bancos mais sofisticados estão aprendendo como proteger seus lucros de

movimentos de juros através de operações de hedge.

• Abertura das "caixas-pretas": muitos analistas vêem os bancos como "caixas-pretas",

temerosos do risco associado aos\, empréstimos e operações off-balance sheet não

detalhadas nos balanços. Em particular, eles preocupam-se com a falta de sistemas para

determinar o valor justo de todos os instrumentos financeiros e que o que está informado

no balanço representa uma fotografia histórica que não necessariamente reflete o risco

atual.

• Competição não-bancária: durante as últimas duas décadas, os bancos perderam

significativas fatias de mercado para instituições não-bancárias. Para os bancos, a perda de

fatia de mercado e a duplicação de serviços e ofertas resultaram em perda de rentabilidade.

• Risco Tecnológico: a competição não-tradicional ameaça a desintermediação das agências

bancárias através da tecnologia.

• "Commoditização" da indústria: como os bancos e suas atividades tomam-se

commodities, os investidores diferenciam menos entre os bancos, e as diferenças entre os

valores de mercado dos bancos também diminui. As forças-chave atrás da

"commoditização" da atividade bancária são: excesso de capacidade, restrições à

especialização, instituições financeiras não-bancárias, e ciclos mais curtos de produtos.

• Atividades essenciais versus atividades discricionárias: os bancos podem ter

inflacionado o desempenho com atividades bancárias discricionárias enquanto falhavam

em focar nas atividades bancárias essenciais. O desafio para os bancos é gerar lucros com

suas atividades essenciais e melhorar a sua eficiência nessas atividades, enquanto

gerenciam melhor as atividades discricionárias.

• Ambiente regulatório: os bancos são mais sobrecarregados pela regulação do que outros

competidores financeiros ou outras indústrias. Isso, por conseguinte, reduz a atratividade

para os investidores e afeta os múltiplos das ações.
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• Perspectivas de crescimento: os analistas têm destacado o crescimento como um fator

característico na avaliação dos bancos, enxergando crescimento superior como um

importante fator' de diferenciação entre bancos cujas ações apresentam desempenho

superior e aqueles cujas ações produzem desempenhos apenas na média ou abaixo da

média.

• Consistência de estratégias e desempenho: a inconsistência do desempenho dos bancos

pode ter desviado os investidores para avaliações mais baixas das ações.

• Tomada de decisão pelo lado comprador (buy-side): o valor do banco é determinado

pelos investidores e administradores de carteiras e não pelos analistas do lado vendedor

(sell-side). Os administradores de carteiras são, freqüentemente, generalistas que devem

pesquisar várias indústrias e carecem de adequado conhecimento de ciclos e sensibilidade

à taxa de juros.

HENDERSON e GART (1999) procuraram identificar as variáveis financeiras que ajudam a

explicar os prêmios pagos em fusões e aquisições de grandes bancos. Eles observaram o

crescimento substancial do prêmio, em relação ao valor contábil, pago nessas operações entre

1989 e 1998. Nesse período, o índice price-to-book (P/B) cresceu de uma mediana de 1,78 em

1989 para uma mediana de 4,0 no final de 1998.

Em uma pesquisa inicial sobre as grandes aquisições de bancos norte-americanos entre 1989 e

1998, os autores descobriram que as seguintes variáveis são estatisticamente significantes para

explicar os prêmios pagos (medidos pelo índice P/B):

• Índice preço/lucro (P/E - Price/Earnings) da empresa-alvo.

• Retomo sobre os ativos da empresa-alvo (TROA - Target Return On Assets).

• Índice de alavancagem da empresa-alvo.

• Índice de eficiência da empresa-alvo.
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• Qualidade dos ativos da empresa-alvo (relação entre empréstimos em atraso/liquidação e o

total de ativos).

• Data do negócio.

o modelo de regressão múltipla produziu um R2 ajustado de 0,639.

Em um segundo modelo, quando a variável "data do anúncio" foi removida da equação de

regressão, duas variáveis adicionais tomaram-se estatisticamente significantes:

• Índice PIE do comprador.

• Valor do negócio.

Essa segunda regressão múltipla gerou um R2 ajustado igual a 0,625.

Esses resultados dão suporte à visão de que o mercado de aquisições é eficiente e que o maior

lance leva em conta o valor da contribuição potencial do banco-alvo para a riqueza dos

acionistas, como medida por suas características financeiras.

o estudo também concluiu que os prêmios pagos nas fusões bancárias não estão relacionados

com o seguinte:

. • Força financeira ou tamanho absoluto dos bancos adquirentes.

• Tipo de aquisição (intra-estadual ou interestadual).

• Índice de depósitos essenciais (core deposits) do banco-alvo.

• Tipo de contabilização da fusão utilizado.

• Relação entre o PIE do comprador e o PIE do banco-alvo.
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KIMBALL (1997B) fez um estudo com base no desempenho de cinco anos de grandes bancos

para responder se o esforço dos bancos para melhorar seus índices de eficiência (relação entre

despesas não-financeiras e o total de receitas) reflete um aumento' de valor para o acionista.

Esse estudo mostrou que, ainda que o índice de eficiência seja importante, ele deve ser

examinado no contexto da estratégia do banco.

Apesar da crescente atenção dada ao índice de eficiência como um indicador-chave de

desempenho para os bancos, vários observadores, como OSBORNE (1995) e TOEVS e

ZIZKA (1994) têm expressado reservas em relação a esse índice. Em particular, tem sido

notado que os índices de eficiência são afetados não só pela eficácia na utilização de recursos

mas também por uma variedade de outros fatores, incluindo o mix de negócios do banco.

Apesar de parecer inadequada a comparação de índices de eficiência entre os bancos, muitos

banqueiros definem seus objetivos estratégicos em termos de mover o índice de eficiência a

um nível abaixo da média de um grupo de bancos comparáveis. Com efeito, esses banqueiros

estão assumindo que melhorias no índice de eficiência resultarão em maior valor para o

acionista.

No seu trabalho, KIMBALL (1997B) examinou a relação entre os índices de eficiência e o

desempenho dos bancos, assim como o valor para o .acionista, procurando responder às

seguintes perguntas:

• Existe uma relação entre o índice de eficiência e variáveis-chave de desempenho tais

como ROE (return on equity), ROA (return on assets) e MlB (market-to-bookü

• Existe uma relação entre o índice de eficiência e outras variáveis-chave operacionais tais

como margem financeira líquida, crescimento e a proporção de receitas de comissões?

• Índice de eficiência é mais ou menos importante que outras variáveis-chave operacionais?

• Há estratégias particulares, tais como gerenciamento de despesas, crescimento das

margens financeiras líquidas ou expansão através de aquisições, que são melhores do que

outras na criação de valor para o acionista?
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Segundo o autor, o índice de eficiência tem se tomado a medida de desempenho mais usada

para avaliar o gerenciamento de despesas nos bancos. Com base na experiência dos 50

maiores bancos de 1990 a 1995, parece que melhorias no índice de eficiência estão, de fato,

correlacionadas com medidas de desempenho global dos bancos tais como ROA, ROE e índice

MIE.

Apesar disso, o uso do índice de eficiência como uma medida de desempenho entre os bancos,

ou mesmo de um banco ao longo do tempo, deve ser qualificada. O índice de eficiência é

afetado por variáveis tais como margem líquida financeira, qualidade do crédito e mix de

negócios. Comparações de eficácia no gerenciamento de despesas entre os bancos ou ao longo

do tempo devem ser feitas com controle de diferenças nesses outros fatores para que as

conclusões sejam válidas.

Quando os 50 maiores bancos são agrupados, tanto por mudanças em seus índices de

eficiência quanto por sua capacidade de gerar valor para o acionista, três estratégias genéricas

aparecem, com resultados substancialmente diferentes para os acionistas. Em particular,

mudanças no índice de eficiência estão correlacionadas com mudanças no valor para o

acionista para a maioria dos bancos mas não para aqueles que seguem a estratégia de

crescimento mais agressiva. Para esse último grupo, o impacto das melhorias no

gerenciamento de despesas são engolidas por diluições relacionadas a aquisições.

5.4. O seguro de depósitos bancários e o valor de mercado da carteira de

empréstimos

De acordo com GIAMMARINO, SCHW ARTZ e ZECHNER (1989), os bancos comerciais e

as demais instituições financeiras autorizadas a receber depósito~, executam um papel nos

mercados financeiros que é comparável àquele exercido pelos mercados de ações e de títulos

de renda fixa. À luz da importância desse setor para a atividade econômica em geral, não

causa surpresa que exista grande preocupação com sua eficiência e estabilidade. Porém o mix

adequado de políticas regulatórias vem sendo objeto de debate há algum tempo. Nesse,
" ,

contexto, surge a importante questão da adequação

instituições financeiras receptoras de depósitos.

I

da regulato

~..

!

e do monitoramento das ..
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Segundo os autores, a alegação de que os administradores e contadores dos bancos podem

"maquiar" as informações divulgadas ao público, escondendo dos mercados financeiros a sua

situação real, vai contra a hipótese semi-forte da eficiência dos merca~os e, portanto, deve ser
, 'A:

examinada cuidadosamente.~i
'I-

Se, ao contrário do afirmado, o mercado for de fato eficiente em relação à avaliação da

situação dos bancos, então os órgãos reguladores deveriam estar menos preocupados com os

valores contábeis informados e mais preocupados com os valores de mercado do que parece

ser o caso atualmente.

Obter valores de mercado para utilizar no processo regulatório, porém, é difícil. Não se pode

inferir o valor de mercado de um banco pelo somatório dos valores de mercado dos ativos, já

que a maior parte desses ativos são empréstimos que não são ativamente transacionados. Isso

não seria um problema se a maioria dos títulos de capital próprio e de terceiros dos bancos

fossem transacionados nos mercados financeiros, já que se poderia, então, inferir o valor dos

ativos do banco a partir do valor de seus títulos. Porém, apesar da maioria dos títulos de

capital próprio ser transacionada em um mercado bem estabelecido, os bancos são

financiados, principalmente, por depósitos que não são comercializáveis.

No estudo realizado por GIAMMARINO, SCHW ARTZ e ZECHNER (1989), eles tomaram

uma abordagem alternativa para esse problema, e derivaram medidas, com base no mercado,

para o risco e o valor total do banco. Eles seguiram RONN e VERMA (1986), usando uma

ferramenta de precificação de opções, vendo o capital próprio de um banco como uma opção

sobre o valor de seus ativos. Explorando a relação de equilíbrio entre uma opção e seu ativo

subjacente, assim como a eficiência informacional dos mercados financeiros, pode-se derivar

o valor do ativo a partir do valor de mercado do capital próprio e estimativas da variância da

taxa de retomo sobre o capital próprio.

Adicionalmente a seu valor como medida de desempenho com base no mercado, as

estimativas do valor de mercado dos ativos dos bancos também podem ser usadas para

calcular os preços ajustados ao risco para o seguro de depósitos.

Como BLACK e SCHOLES (1973) e também GALAIS e MASULIS (1976) destacaram, é

possível enxergar praticamente qualquer ativo em uma estrutura de precificação de opções.
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GIAMr...tARINO. SCHVl ARTZ e ZECHNER ('1989) procuraram interpretar, em seu estudo. o

capital próprio de um banco como uma opção de compra dos ativos do banco. Os acionistas

de um banco alavancado podem. no vencimento da dívida. tanto "recomprar" a empresa dos

depositantes fazendo os pagamentos de juros e do principal da dívida quanto abandOnElf seus
passivos e entregar a propriedade dll banco para os depositantes e demais credores. Portanto.
quando a opção vence, ~ia no vencimento da dívida ou quando o banco 6 auditado, o valor do

capital próprio é dado por:

E "" max (O, V - B) (1)

onde:

v = valor total dos ativos do banco, e

B = valor de face da divida total, incluindo depósitos e ações preferenciais"

o capital próprio de um banco, para o qual freqüememente existe um valor de mercado, pode

então ser visto como um ativo derivado cujo valor depende tanto do valor dos ativos do

banco, principalmente sua carteira de empréstimos, para o qual não existe, geralmente. um

valor de"mercado observável, quanto da vanãncia do valor dos "ativos. Explorando a relação

entre o valor do derivativo (a opção) e o valor do ativo do qual ele deriva, pode-se estimar o

valor de mercado implícito do banco como um todo e, consequentemente, o valor dos ativos

não-comercializáveis do banco. Dadas as pressuposições básicas do modelo de precificação de

opções de BLACK e SCHOLES (1973), uma fórmula para o capital próprio visto como uma

opção de compra dos ativos do banco pode ser derivada:

E - V.N(x)-B.N(x-a.--JT) (2)

com:

x [ln(V IB)+( a2.T/2)]/( a.--JT)

onde:

N = função cumulativa da distribuição normal,
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T = tempo para a próxima audítoriâ do banco. e

O' = desvio-padrão instantâneo do processo dVIV.

A forma simples da condição de contorno (equação 1) que leva à solução da equação 2 requer

que todos os passivos tenham o mesmo vencimento, correspondente à data de vencimento da

opção. Essa condição não é observada para bancos financiados principalmente por depósitos.

Porém, corno já. fcíargumentedo por MERTON (1977). no caso de um banco, 4,,1 vencimento

da divida pode ser interpretado como o período até a próxíma auditoria dos ativos do banco.

De acordo com GLi\MMi\R1NO, SCHVlARTZ e ZECHNER (1989)~ há, porém, dois

problemas com essa interpretação:

• Primeiro, se a auditoria não resultar em liquidação, o banco continuará a operar e o 'valor

dos direitos ao capital próprio pode ser interpretado como uma opção. renovada sobre os

ativos do banco. Então, mais realisticamente, o capital próprio deveria ser modelado com

uma opção composta.

• Segundo, pode ser argumentado que os auditores: não forçarão o banco a ser liquidado

imediatamente quando o valor de seus ativos alcança o valor dos passivos, Na presença de

custos de liquidação pode ser interessante para o órgão responsável permitir que o banco

continue a operar mesmo se o valor dos ativos não cobrir totalmente os depósitos evitando

uma liquidação custosa. Os autores consideraram isso ajustando o preço de exercício da

opção do capital próprio B para o p.B, onde p < 1.

I- E V.N(x)-p.B.N(x-cr. -VT) (3)

x [ln(V/(p.B))+( a2.T/2)]/( a.-VT)

Pelo lema de Ito, segue que o desvio-padrão do processo dElE é dado por:

aE = (VIE).(õE/õV).a (4)
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Tanto o valor de mercado do capital próprio (E), quanto o desvio-padrão dos retornos

passados do capital próprio (aE), podem ser observados. Portanto, pode-se resolver o sistema

de duas equações acima para as únicas duas incógnitas: o valor total da empresa (V) e o

desvio-padrão das variações de V (0').

GIAMMARINO, SCHWARTZ e ZECHNER (1989) empregaram a teoria de precificação de

opções para inferir o valor de mercado das carteiras de empréstimo de nove grandes bancos

canadenses. Eles descobriram que a relação entre os valores de mercado estimados e os

valores contábeis diferiam consistente e significantemente entre os bancos. Então, as

estimativas dos valores de mercado parecem discriminar entre os bancos e podem ser usadas

para ajudar a monitorar as instituições tomadoras de depósitos.

Adicionalmente, os autores foram capazes de encontrar evidências de que o sistema de seguro

de depósitos tem induzido significantemente subsídios cruzados entre os bancos canadenses.

As diferenças entre as estimativas do prêmio ajustado ao risco e da alíquota comum realmente

cobrada são impressionantes. Além do mais, esses resultados sugerem que fatores

desestabilizadores podem ser introduzidos para um esquema de alíquota constante. Já que o

seguro de depósito pode ser visto como uma opção emitida pelo CDIC (Canadian Deposit

Insurance Corporation), seu valor cresce com o risco do valor do ativo subjacente, a carteira

de empréstimos do banco. Parece que alguns bancos podem ter respondido a esse incentivo

adverso de uma maneira que não surpreende: mantendo ativos com alta variância.

Portanto, os autores apresentaram evidências de que .0 modelo de precificação de opções

aplicado aos balanços corporativos fornece uma visão da condição econômica de uma

empresa que é significantemente diferente da visão dada pela contabilidade convencional.

Eles acham que sua análise dá suporte ao uso de técnicas de valor de mercado em conjunto

com outras técnicas tradicionais de monitoramento.

5.5. Gerenciamento de riscos

FROOT, SCHARFSTEIN e STEIN (1994) apresentaram um modelo para guiar os

administradores no desenvolvimento de uma estratégia coerente de gerenciamento de riscos -
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em particular, para fazer um uso adequado das armas de gerenciamento de risco disponíveis

através de derivativos financeiros. Em ultima análise, uma estratégia de gerenciamento de

riscos de uma empresa precisa estar integrada a sua estratégia corporativa.

o paradigma de gerenciamento de riscos dos autores baseia-se em três premissas básicas:

• A chave para criar valor na empresa é fazer bons investimentos.

• A chave para fazer bons investimentos é gerar caixa suficiente internamente para financiar

esses investimentos. Quando as empresas não geram caixa suficiente, elas tendem a cortar

investimentos mais drasticamente do que fazem seus concorrentes.

• O fluxo de caixa, tão crucial para o processo de investimento, freqüentemente pode ser

interrompido por movimentos de fatores externos, tais como taxas de câmbio, preços de

commodities e taxas de juros, comprometendo, potencialmente, a capacidade de

investimento de uma empresa.

Um programa de gerenciamento de riscos deveria, portanto, ter um único objetivo geral:

garantir que a empresa tenha caixa disponível para fazer investimentos geradores de valor.

Reconhecendo e aceitando esse objetivo, os administradores estarão melhor equipados para

responder às questões mais básicas do gerenciamento de riscos:

• Quais os riscos que devem ser "hedgeados" e quais devem ficar desprotegidos?

• Que tipos de instrumentos e estratégias de negociação são adequados?

• Como deve a estratégia de gerenciamento de riscos de uma empresa ser afetada pelas

estratégias de seus competidores?

Não é fácil ver porque as corporações precisam reduzir o seu risco, já que os investidores

podem gerenciar o risco por si mesmos. Até os anos 70, os especialistas em finanças

aceitavam essa lógica. Ao contrário do gerenciamento individual de riscos, o gerenciamento

corporativo de riscos não machuca, mas também não ajuda.
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Essa lógica deriva do teorema de MODIGLIANI e MILt:ER (1958), que foi desenvolvido nos

anos 50 e tomou-se a base da teoria financeira moderna. O critério-chave de MODIGLIANI e

MILLER (MM) é que o valor é criado no "lado esquerdo" do balanço, quando as empresas

fazem bons investimentos que, em última análise, aumentam o fluxo de caixa operacional.

Como as empresas financiam esses investimentos, no "lado direito" do balanço, seja através

de dívida, ações ou lucros retidos, é irrelevante. Essas decisões sobre política financeira

podem afetar apenas como o valor criado pelos investimentos de uma empresa é dividido

entre os investidores. Mas em um mercado de capitais eficiente, a decisão de financiamento

não pode afetar o valor gerado pelos investimentos.

Se aceitarmos a visão de MM, segue, quase como um corolário, que as estratégias de

gerenciamento de riscos também são irrelevantes. Uma vez que os custos de transação

associados aos instrumentos de hedge sejam considerados, um discípulo de MM argumentaria

contra qualquer gerenciamento de riscos.

Ao longo das últimas duas décadas, porém, uma visão diferente da política financeira, que

permite um papel mais relevante para o gerenciamento de riscos, emergiu. Esse paradigma

"pós-moderno" aceita como verdade a afirmação de MM, mas vai além, tratando a política

financeira como crítica para possibilitar às empresas fazer investimentos geradores de valor.

Segundo MACKIE-MASON (1990), menos de 2% de todos os financiamentos corporativos

vem do mercado de ações. O problema é que é difícil para os investidores do mercado

acionário saber o valor real dos ativos de uma empresa. Naturalmente, as empresas estarão

relutantes em levantar fundos com a venda de ações quando elas acharem que suas ações estão

sub-avaliadas. Se elas lançam ações no mercado, portanto, estarão enviando um forte sinal

para o mercado acionário que acham que suas ações estão super-avaliadas. De fato, quando as

empresas lançam ações, o seu preço tende a cair cerca de 3%, de acordo com ASQUITH e

MULLINS (1986).

Os problemas de informação que limitam a atratividade do lançamento de ações são muito

menos preocupantes quando se trata de dívida: a maioria dos lançamentos de dívidas,

particularmente aqueles de empresas investment-grade, são fáceis de avaliar, mesmo sem um
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conhecimento preciso dos ativos da empresa. Portanto, não é surpreendente que o maior

volume de todos os financiamentos externos seja do mercado de renda fixa.

o financiamento via dívida, porém, não ocorre sem custo: o excesso de financiamento via

dívida limita a capacidade da empresa levantar fundos. No limite, altos níveis de dívida

podem causar situações de dificuldade financeira, inadimplência, ou mesmo falência.

o fato é que os mercados financeiros não operam tão suavemente quanto MODIGLIANI e

MILLER (1958) imaginavam. Os custos destacados por FROOT, SCHARFSTEIN e STEIN

(1994) fazem com que o financiamento externo de qualquer forma - seja dívida ou ações -

seja mais caro do que os fundos gerados internamente. De fato, existe uma ordem natural

(pecking arder) segundo a qual as empresas confiam primeiro em lucros retidos, então em

dívida e, como último recurso, no lançamento de ações.

o que é ainda mais notável é que as empresas vêem o financiamento externo como sendo tão

caro que elas realmente cortam os gastos com investimento quando não têm fluxo de caixa

gerado internamente para financiar todos os seus projetos de investimento. De fato, um estudo

de FAZZARI, HUBBARD e PETERSEN (1988) descobriu que as empresas reduzem suas

despesas de capital em cerca de 35 centavos para cada redução de 1 dólar no fluxo de caixa. O

caixa gerado internamente é, portanto, uma arma competitiva que efetivamente reduz o custo

de capital de uma empresa e facilita investimentos.

Essa é a implicação mais crítica do paradigma pós-moderno e forma a base teórica para a

visão de FROOT, SCHARFSTEIN e STEIN (1994): que o papel do gerenciamento de riscos é

garantir que as empresas tenham disponibilidade de caixa para fazer investimentos geradores

de valor.

Geralmente, a oferta de fundos gerados internamente não é igual à demanda de investimentos

por fundos. Devido aos custos dos financiamentos externos, esse desequilíbrio afasta o nível

de investimentos do seu ponto ótimo. O gerenciamento de riscos pode reduzir esse

desbalanceamento e a distorção do nível de investimento resultante.

A oferta média de fundos não se altera com o hedging, pois o hedging é um investimento de

valor presente líquido igual a zero: ele não cria valor por si. Mas garante que a empresa tenha
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os fundos exatamente quando ela precisa. Já que o valor é criado, em última análise, pela

certeza de que a empresa execute os investimentos certos, o gerenciamento de riscos adiciona

valor à empresa.

o desafio real do gerenciamento de riscos é aplicá-lo para desenvolver estratégias que possam

lidar com a variedade de riscos enfrentados pelas empresas.

Entender a ligação entre as oportunidades de investimento de uma empresa e as variáveis

econômicas mais relevantes é crítico para o desenvolvimento de uma estratégia coerente de

gerenciamento de riscos.

Uma estratégia apropriada de gerenciamento de riscos garante que a empresa terá caixa

quando precisar efetuar investimentos, mas não se deve procurar isolar a empresa

completamente de riscos de todo tipo.

Preocupações sobre volatilidade dos preços das ações (da própria empresa) não têm valor; tal

volatilidade pode ser melhor administrada por investidores individuais através de suas

estratégias de portfolio. Em contraste, excessiva volatilidade dos investimentos pode ameaçar

a capacidade de uma empresa atingir seus objetivos estratégicos e, como resultado, é valioso

controlá-la através do gerenciamento de riscos.

Se mudanças em taxas de câmbio, preços de commodities e taxas de juros levam a grande

desbalanceamento na oferta e demanda por fundos, então a empresa deveria "hedgear"

agressivamente. Caso contrário, se a empresa tem um hedge natural, ela não precisa "hedgear-

se" muito.

Administradores que queiram adotar o modelo dos autores devem fazer duas questões a si

próprios: quão sensível é o fluxo de caixa a variáveis de risco tais como taxas de câmbio,

preços de commodities e taxas de juros?; e quão sensíveis são as oportunidadrs '~,~e
i' :

investimentos a essas variáveis de risco? As respostas ajudarão os administradores a e~teriper
.I -rJ.~,-1

se a oferta de fundos e a demanda por fundos estão naturalmente alinhadas ou se elas podem
/J

)\,\ ,~

LI /

estar melhor alinhadas através do gerenciamento de riscos.
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Os autores apresentam um roteiro para os administradores refletirem sobre o gerenciã?rh~nto

·',.r'j •

de riscos na sua empresa: 1I

• Empresas da mesma indústria não devem, necessariamente, adotar a mesma estratégia 4e
4r 1 I

hedge
1'),..1 I

• ·1, I \
• Empresas podem beneficiar-se do gerenciamento de riscos mesmo se elas não ti:V~;fm

grandes investimentos em ativos reais.

• Mesmo empresas com estrutura conservadora de capital - sem dívidas, com excesso de

caixa - podem beneficiar-se do hedge.

• Empresas multinacionais devem reconhecer que o risco de câmbio afeta não apenas os

fluxos de caixa mas também as oportunidades de investimento.

• As empresas devem prestar muita atenção às estratégias de hedge de seus concorrentes.

• A escolha dos derivativos específicos não pode simplesmente ser delegada aos

especialistas financeiros da empresa.

5.6. Preços de transferência

KIMBALL (1997 A) argumenta que a contabilidade gerencial tem tido um papel importante na

criação de novos processos gerenciais e sistemas de medição de desempenho dos bancos nos

últimos 10 anos. Suas inovações têm permitido aos bancos criar mercados de capitais

internos, medir riscos de maneira a facilitar o seu hedge e a sua precificação, e criar padrões

de desempenho baseados em risco (risk-based) para linhas de negócios. Esses padrões são

particularmente importantes para evitar a má alocação de recursos. Além do 1l1âis;~a
'.L
i

.Ó:, \

contabilidade gerencial tem feito grande progresso na criação de bases de dados e ferramentas
\.

(...
analíticas para resolver conflitos estratégicos. \r ') ..;r ,.J l

,) ,
"

r

'" \
1
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Ao longo dos últimos 30 anos, a estrutura organizacional dos grandes bancos comerciais e a

maneira como esses bancos são administrados tem evoluído de forma a permitir maior

especialização e foco no gerenciamento.

Enquanto a criação de linhas de negócios distintas e semi-autônomas permitiu maior foco e

especialização do gerenciamento, também fez surgirem novos aspectos relativos a medição de

desempenho, gerenciamento de riscos e alocação de recursos, o que resultou em conflitos

estratégicos, com as unidades de negócios colidindo no mercado. Para avaliar a contribuição

de cada linha de negócios, a diretoria precisa de relatórios de rentabilidade para cada unidade

de negócios, mas calcular a rentabilidade organizacional desagregada nos bancos tem

problemas metodológicos inerentes, já que as unidades freqüentemente compartilham clientes,

produtos, canais de distribuição e escritórios de apoio (back ojjices). Adicionalmente, já que

as linhas de negócios tendem a definir-se com base em seus clientes, produtos ou canais de

distribuição, os administradores necessitam mais informações do que a rentabilidade

organizacional, se eles pretendem tomar profundas decisões operacionais ou estratégicas.

Com relação ao fISCO, dois aspectos dominantes surgiram. O primeiro é como identificar,

medir e agregar diferentes tipos de risco ao longo das linhas de negócios de modo que eles

possam ser gerenciados de uma perspectiva global no banco.

O segundo aspecto importante é como prevenir o desenvolvimento de um negócio "podre".

Devido à natureza altamente alavancada dos bancos, um simples negócio mal administrado

pode gerar perdas suficientes para resultar na quebra do banco. Os banqueiros logo

perceberam a necessidade de um sistema de informações que permitisse que eles

monitorassem não apenas os resultados financeiros das unidades de negócios, mas também

variáveis operacionais e de risco.

Com as linhas de negócios dentro dos bancos enxergando a SI próprias como tendo

identidades distintas, elas também começaram a competir entre si por recursos, na forma de
~:; ,

aprovações de orçamentos para novos empregados, investimentos em sistemas e programas de

marketing. Uma vez que as linhas de negócios diferem fundamentalmente quanto a seus

riscos, alocar recursos a elas com base apenas na rentabilidade bruta não é suficiente. Ao

invés disso, os banqueiros tornaram-se crescentemente cientes da necessidade de medir
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retornos em uma base ajustada ao risco, e serem capazes de comparar projetos de novos

investimentos dentro do banco com projetos externos.

Se as unidades de negócios foram criadas para operar como linhas de negócios semi-

autônomas, então cada uma delas precisa ter seus próprios demonstrativos de resultado e

balanços para que seu desempenho possa ser avaliado. Um importante aspecto na criação

desses relatórios de rentabilidade organizacional é como dividir a margem financeira líquida,

que usualmente representa cerca de 60% a 80% da receita dos bancos. Isso não seria um

problema se as unidades de negócios gerassem montantes iguais de ativos e passivos. Mas a

maioria das linhas de negócios gera montantes desproporcionais de ativos ou passivos,

portanto há geradores de fundos e consumidores de fundos.

Alguns bancos, temendo que uma divisão da margem financeira líquida criasse um eterno

conflito interno, tentaram resolver essa situação creditando a ambos os negócios (geradores e

consumidores de fundos) toda a margem financeira líquida. Essa metodologia toma

impossível identificar os negócios com problemas operacionais, já que todos os negócios

tendem a parecer lucrativos, mesmo se o banco não o for.

Como resultado disso, a maioria dos bancos começou a desenvolver e implementar sistemas

de precificação das transferências de fundos. Conceitualmente, negócios geradores de fundos

são vistos como gerando recursos para serem vendidos em um mercado interno de capitais

para negócios consumidores de fundos. Os preços de transferência usados para avaliar os

fundos transferidos são as taxas pelas quais o banco poderia adquirir ou vender fundos no

mercado externo de capitais. Então, o preço de tranferência serve para dividir a margem

financeira líquida total do banco em duas sub-margens, uma dos geradores de ativos e outra

dos geradores de passivos. Cada sub-margem pode medir o valor econômico de um originador

de depósito ou empréstimo, usando como base o mercado externo de capitais.

A maioria dos bancos inicia a precificação da transferência de fundos usando um único preço

de transferência e um único "reservatório" de fundos onde cada negócio vende 'Ou,c;ompra
..

. '~,"

fundos. O preço único de transferência usado nesses sistemas freqüentemente é urriài
lmédia

, ) ,:

ponderada das várias fontes de recursos disponíveis para o banco no mercado externo de

capitais. O conceito de um único preço de transferência de fundos não consegue levar em

consideração a existência de curvas de taxas de juros que não sejamjlat, e esses sistemas de
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transferência de fundos com taxa única freqüentemente oferecem aos administradores das

linhas de negócios incentivos para operar de maneira não-ótima do ponto-de-vista do banco

como um todo. Com os negócios consumidores de fundos sendo induzidos a focar em ativos

de longo prazo e os negócios geradores de fundos focando em depósitos de curto prazo, os

bancos descobriram que os administradores de linhas de negócios não estavam apenas

evitando oportunidades que poderiam ser rentáveis para o banco, mas também estavam

tomando o gerenciamento de ativos e passivos mais difícil. Além do mais, gerentes de

negócios reclamam que enquanto o banco como um todo pode estar "hedgeado" contra o risco

de taxa de juros, os negócios individuais não estavam.

Com os problemas ficando aparentes, os bancos moveram-se rapidamente para remediar essas

conseqüências imprevistas implementando sistemas de transferência de fundos com taxas

múltiplas e prazos casados. Vários reservatórios de fundos de transferência com preços e

prazos diferentes foram criados. Um negócio gerando um certificado de depósito (CD)

trimestral venderia o depósito para o reservatório de fundos trimestrais. O negócio poderia,

então, fechar um spread no CD que não seria modificado mesmo se as taxas de mercado

flutuassem. A implementação desse sistema oferece aos administradores um incentivo para

gerar ativos e passivos sejam quais forem os prazos; esse sistema também isola as unidades de

negócios da maior parte do risco de taxa de juros. Essa é uma importante contribuição, uma

vez que os administradores de negócios não são mais afetados pelo gerenciamento de ativos e

passivos e podem focar seus esforços no gerenciamento de volumes de produtos e de

despesas. Apesar desse sistema requerer substancial volume de gastos para ser implementado,

sua demonstrável superioridade sobre o sistema de preço único significou que ao longo do

tempo ele se tomou o padrão para as melhores práticas em sistemas de precificação de

transferência de fundos.

Na maioria dos bancos, a função da tesouraria foi escolhida para administrar o sistema de

transferência de fundos, isso porque as conexões da tesouraria com o mercado externo de

'"capitais toma-a uma fonte lógica para os preços de transferência com base no me't~ado e
,

porque a tesouraria é o principal usuário das informações agregadas pelo sistema de. , ~
transferência de fundos com objetivos de gerenciamento de ativos/passivos do banco. .

Do ponto-de-vista de cada negócio individual, o fiSCO da taxa de juros é eliminado pelo

casamento do ativo ou passivo com o respectivo prazo do "reservatório" de fundos para
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transferência. Porém, da perspectiva global do banco, discrepâncias no volume de ativos e

passivos originados em um prazo específico podem tomar-se visíveis no nível global do

banco; o gerenciamento desse excesso é de responsabilidade da tesouraria.

o efeito do sistema de precificação das transferências de fundos com casamento de prazos e

taxas múltiplas é causar descasamentos acumulados de ativos e passivos no nível da

tesouraria. A tesouraria pode fazer o hedge desse descasamento nos mercados externos de

capitais ou, alternativamente, pode gerenciar o descasamento para obter vantagens com suas

projeções do comportamento futuro das taxas de juros. Não importa qual seja a escolha feita,

esse sistema de transferência de fundos é a principal fonte de informações para o

gerenciamento de ativos/passivos dentro dos bancos. Além do mais, como todas as linhas de

negócios individuais operam em uma base totalmente "hedgeada", qualquer lucro obtido pelo

banco com o descasamento entre ativos e passivos é contabilizado para a tesouraria. Portanto,

os efeitos das flutuações das taxas de juros na margem financeira líquida do banco podem ser

identificados e separados dos resultados das linhas individuais de negócios.

Embora esse sistema de transferência de fundos remova a maior parte do risco da taxa de juros

do alcance das linhas individuais de negócios, ainda permanece uma pequena parcela. Em

particular, os negócios ainda estão sujeitos ao risco de base, a possibilidade de flutuações no

spread entre a curva de rendimento do ativo ou do passivo de um lado e a curva de

rendimento dos fundos transferidos do outro (quando existe descasamento de taxas pré x pós).
-

Alguns bancos resolveram esse problema criando "reservatórios" múltiplos também quanto ao

tipo de fonte de recursos (se pré ou pós-fixada).

Outro aspecto, talvez mais grave, é que esse sistema não isola as unidades de negócios do

risco de pré-pagamento. A maioria dos empréstimos bancários pode ser pré-pago pelo

tomador à sua vontade, e esses pré-pagamentos usualmente afetam a unidade de negócios.

Os economistas reconhecem, já há algum tempo, que os empréstimos sujeitos a pré-

pagamento são equivalentes a um empréstimo a prazo contendo uma opção de compra

embutida. Se o devedor está comprado (long) na opção de compra embutida, então o banco

está vendido (short) nessa opção. Os bancos estão começando a usar essa abordagem

conceitual nos seus sistemas de precificação de transferências de fundos para garantir que os

clientes sejam cobrados por essas opções embutidas e que a tesouraria esteja ciente da
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extensão da exposição do banco. Isso pode ser obtido requerendo que as unidades de negócios

comprem uma opção de compra (equivalente em valor à opção de compra vendida ao cliente

no empréstimo) da tesouraria quando o empréstimo é financiado através do sistema de

transferência de fundos. A tesouraria, por conseqüência, fica então vendida (short) na opção

de compra embutida no empréstimo, e essas opções de compra individuais acumulam-se no

nível da tesouraria. A tesouraria, então, tem a responsabilidade de fazer o hedge dessa

exposição ao risco de pré-pagamento. Além disso, ao cobrar das unidades de negócios pela

opção embutida, a tesouraria encoraja as unidades de negócios a cobrar dos clientes um

prêmio adequado pelo risco de pré-pagamento assumido pelo banco.

5.7. Alocação de capital

De acordo com KIMBALL (1997A), enquanto a construção de demonstrativos de resultados

permite aos bancos medir a contribuição das unidades de negócios em termos monetários, isso

não lhes permite fazer o mesmo em relação aos recursos de capital consumidos pelas unidades

ou quanto ao risco incorrido.

Gradualmente, porém, os bancos reconhecem a necessidade de alocar capital em uma base

ajustada ao risco. Em parte, isso é o resultado das iniciativas regulatórias que impuseram

exigências de capital, dirigidas pelo risco, aos báncos, mas os bancos também começaram a

perceber que negócios com poucos ativos podem ser significativos usuários de capital.

Fracassar na alocação de capital com base no montante de risco envolvido pode levar a erros

sérios de avaliação de desempenho. Apesar dos negócios com poucos ativos não incorrerem

em muito risco de crédito, eles freqüentemente geram substancial risco de pré-pagamento e

operacional.
r;;:,;
?Il~,;.

,P;',i/

Apesar de haver sólidas razões conceituais para alocar capital (RfPprio às unidades de
L 1}.\~··

negócios, a implementação de um esquema desses é problemáticâê'[Jma solução é alocar
I~t: .) ,.:1,

capital na mesma base que as exigências dos órgãos reguladores. ~as/~~sas exigências são

feitas com base nas categorias de ativos e, portanto, são distorcidat*j~~~r de negócios que
i ~~'!" ." i

não são intensivos de ativos. Além do mais, essas exigências regri.latóriai!1são determinadas
L':\" , tJ I

com base na exposição ao risco de crédito, ignorando outras formas "de risco tais como risco

de mercado, operacional, de pré-pagamento e conjuntural. Alé["rtiSS~\\'1apesar de serem
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direcionalmente corretas, as exigências regulatórias podem não ref1eti~Alf?rretamente o capital
. . . d' Ü.IJ,\,I·1 F' Iprópno que o mercado requer para um mvestimento e nsco1Hv,t ar. ma mente, as

exigências regulatórias assumem implicitamente que os retornos sObr~(~~f"ativossão perfeita e
~!i •• 11 .

positivamente correlacionados, e não levam em conta o efeito da diver§ificàção na redução do
!' ,r,

risco global do banco. 11. "

Uma alternativa às exigências regulatórias é basear a alocação de cati na estrutura de

capital de empresas similares. Para fazer isso, o banco precisa construir um grupo de e~presas
J1

comparáveis com ações negociadas publicamente e alocar capital de acordo com os ín~!ces de

capital desse grupo. Apesar desse método de alocação com base no mercado ser preferível.às

exigências regulatórias, ele apresenta vários problemas metodológicos. O número de empresas

comparáveis negociadas publicamente pode ser pequeno e essas empresas podem diferir em

importantes aspectos dos negócios em análise. Mesmo se existir um número suficiente de

empresas comparáveis negociadas publicamente, seus índices de capital podem diferir

significativamente, de forma gue seja preciso escolher entre uma faixa possível de alocações

de capital ao invés de uma estimativa média com pequeno desvio-padrão. Além disso, essa

abordagem não leva em consideração as covariâncias dos retornos das diferentes linhas de

negócios. Na medida em que os retornos das várias linhas de negócios são menos do que

perfeita e positivamente correlacionados, então o risco total do banco será menor do que a

soma dos riscos dos negócios individuais.

Inicialmente, a maioria dos bancos designava uma taxa de corte única como sendo a medida

apropriada contra a qual deveriam ser comparados os retornos sobre o capital próprio (ROE)

dos negócios. Usualmente essa taxa de corte geral era igual ao objetivo dos administradores

para o ROE do banco como um todo. Ao longo do tempo, porém, os bancos começaram a

reconhecer que uma única taxa de corte para todo o banco discriminava contra negócios de

baixo risco e a favor de negócios de alto risco. Se as decisões estratégicas e de alocação de

recursos fossem baseadas, ao menos em parte, no ROE dos negócios em relação à taxa de

corte geral, os negócios de alto risco receberiam uma fatia desproporcional dos recursos e, ao

longo do tempo, o portfolio do banco tenderia a incluir uma proporção maior desses negócios

(de alto risco). Tal resultado seria especialmente pernicioso se os negócios de alto risco,

apesar de excederem a taxa de corte geral, não gerassem lucros comparáveis aos das empresas

similares.
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Com o reconhecimento pelos bancos de que seus negócios variavam quanto ao grau de risco e,

portanto, no montante de capital a eles alocado, eles começaram a utilizar taxas de corte que

refletiam as diferenças de risco dos negócios. Alguns bancos têm resistido a usar taxas de

corte diferenciadas, argumentando que, ao alocar montantes diferentes de capital

adequadamente, já estão reconhecendo as diferenças de risco. Esse argumento falha em

distinguir entre os diferentes papéis do capital para credores e para investidores. Para credores,

o capital é um escudo que os protege contra perdas. O processo de alocação de capital atende
c

a essa necessidade de capital adicional para compensar diferenças no risco percebido. Os

investidores, por outro lado, vêem o capital próprio como um recurso escasso a ser investido

onde os retornos ajustados ao risco são maiores. Portanto, alocar diferentes volumes de capital

atende às preocupações dos credores, depositantes e reguladores, enquanto adotar taxas de

corte diferenciadas atende ao desejo dos acionistas de serem adequadamente compensados
pelos riscos assumidos.

Para os bancos que usam taxas de corte ajustadas ao risco, a meta de ROE para o banco como

um todo é uma média ponderada das taxas de corte ajustadas ao risco para cada um dos

negócios individuais, em que os pesos são os montantes de capital alocados a cada negócio.

Taxas de corte ajustadas ao risco tendem a afastar as decisões estratégicas do banco para longe

dos negócios de alto risco e em direção aos de baixo risco. Uma vez que os negócios de alto

risco recebem maior alocação de capital e taxas de corte também maiores, os lucros

requeridos para atender sua taxa de corte são substancialmente maiores do que os lucros de

um negócio de baixo risco com tamanho comparável.

Como já discutido, a maioria dos bancos está partindo para a alocação de capital em uma base

ajustada ao risco para as linhas individuais de negócios. Um problema surge, porém, quando

essas alocações de capital por unidades de negócios não totalizam o capital próprio mantido

pelo banco. De fato, na maioria dos casos as alocações individuais totalizam um número

substancialmente maior do que o capital real do banco. Essa diferença entre o total das

alocações individuais e o capital real do banco é conhecido como adding up problem.

As alocações de capital são baseadas, usualmente, nas exigências regulatórias ou em empresas

comparáveis negociadas publicamente. Se alguém tentar calcular o capital requerido do banco

pela adição do capital alocado aos negócios individuais, então esse alguém está assumindo a
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hipótese implícita de que os riscos de cada negócio individual são perfeita e positivamente

correlacionados.

Ao contrário, é mais realístico imaginar o banco como um portfolio de negócios, com os

riscos desses negócios sendo positiva mas imperfeitamente correlacionados. Nesse caso, o

risco global do banco será reduzido pela correlação imperfeita dos riscos individuais dos

negócios, e o capital requerido do banco será menos do que a soma das alocações de capital

dos negócios individuais.

Em última análise, quanto maior a alocação de capital, maior a dificuldade para uma linha de

negócios gerar lucro suficiente para atender sua taxa requerida de corte para o ROE. Se as

alocações de capital por negócios individuais excedem o capital real do banco, então os

administradores devem acreditar que esse "capital fantasma" desvia injustamente para baixo o

ROE de cada negócio. O capital alocado em excesso também pode criar questões estratégicas,

já que teoricamente seria possível para cada linha de negócios não conseguir gerar seu ROE

requerido, mas o banco superar seu ROE requerido com base no capital real.

A maneira mais simples de atender esse problema é alocar capital para cada negócio usando o

método com base no mercado e então ajustar as alocações para refletir o capital real (ou

ótimo) do banco. Porém essa abordagem tem desvantagens conceituais, especialmente se o

ROE, calculado usando o capital alocado desse modo, for usado para avaliar a atratividade de

entrar ou sair de uma linha específica de negócios.

Para ver isso, é necessário distinguir entre o montante de capital de risco requerido como um

negócio independente e o capital marginal requerido por um negócio se ele é adicionado ou

deletado de um portfolio de negócios. O capital marginal requerido por uma linha de negócios

seria a adição (ou redução) do capital requerido se essa linha de negócios fosse adicionada (ou

deletada) a um portfolio de outros negócios. Isso pode ser computado calculando o capital

requerido para o banco sem essa linha de negócios e então calcular novamente, incluindo o

negócio. Como esse capital marginal, ao invés do capital de risco do negócio independente,

representa o custo para os acionistas do banco para entrar no negócio, deveria ser usado para

decisões de investimento marginal.
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A menos que os retornos das várias linhas de negócios sejam perfeita e positivamente

correlacionados, o capital marginal requerido para cada negócio seria menor do que o

montante de capital requerido se o negócio fosse independente. Surge um problema, porém,

pois a soma do capital marginal requerido também será menor que o capital total requerido

para o banco, mesmo quando for calculado levando em consideração as correlações dos

retornos dos negócios. Então, mesmo se as exigências de capital de risco para os negócios

independentes fossem reduzidas para casar com o capital real (ou ótimo) do banco, ainda

assim iriam exceder as exigências marginais para cada linha de negócios.

Se o banco alocar todo o seu capital para as linhas de negócios, então esses negócios irão

reportar um ROE menor do que se o capital marginal fosse alocado. Novas linhas de negócios

também parecerão menos atrativas se avaliadas com base no capital alocado como um negócio

independente. Então, o banco tenderá a sair de mais negócios e entrar em menos negócios do

que se o capital marginal fosse usado. Além disso, como o banco sai de negócios, as reduções

de capital para o banco serão menores do que o capital alocado às linhas de negócios.

Porém, se o banco aloca capital com base nas exigências marginais de capital, isso resultará

em capital residual não alocado a qualquer linha de negócios. Embora o ROE calculado para

cada linha de negócios seja maior se o capital for alocado em uma base marginal e seja menos

provável, então, que o banco saia de negócios viáveis já existentes e mais provável que entre

em novos negócios, o ROE do banco como um todo não será mais a média ponderada dos

ROEs de cada linha de negócios, onde os pesos são as proporções de capital alocado a cada

negócio. De fato, sob um esquema de alocação de capital, seria possível para o ROE de cada

linha de negócios alcançar ou exceder sua taxa de corte, mas o banco como um todo poderia

não alcançar o ROE requerido.

Hoje em dia, não existe uma solução aceita universalmente para esse problema.

Outra importante questão ainda não resolvida é como calcular o risco de crédito em uma base

mais objetiva. Embora a tendência seja a centralização do gerenciamento de riscos na

tesouraria, a exceção a essa tendência geral é o risco de crédito, em parte porque não existe

um algoritmo analítico que permita a transformação da avaliação subjetiva desse risco em um

prêmio quantitativo pelo risco.
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Em todos os bancos o processo de aprovação de empréstimos envolve a análise do tomador e

a classificação do seu risco de crédito de acordo com um rating.

Esse processo de aprovação e precificação dos empréstimos está sujeito a dois problemas

conceituais. Primeiro, a classificação de acordo com um rating é altamente subjetiva.

Segundo, o conceito de "grade" freqüentemente tem sérios problemas metodológicos. Os

bancos precisam de uma maneira mais objetiva de medir e precificar risco de crédito que não

seja baseada na avaliação subjetiva de indivíduos, ainda que experientes.

Uma linha de ataque tem sido a aplicação de metodologias de VAR (Value-At-Risk) para

calcular a máxima perda potencial associada à inadimplência. Essa máxima perda potencial é

usada para alocar capital ao ativo. Por sua vez, o montante de capital alocado e a taxa de corte

requerida sobre o capital são usados como inputs para computar o prêmio pelo risco.

Outra possível linha de ataque é usar a teoria de opções para precificar o risco de crédito. Os

economistas reconhecem, já há algum tempo, que um credor que possui um empréstimo

arriscado pode ser visto como possuindo um empréstimo sem risco e tendo emitido uma

opção de venda sobre os ativos da empresa devedora, em que o preço de exercício da opção de

venda é o valor de face do empréstimo, KIMBALL (1997 A) cita como referência o trabalho

seminal de MERTON (1974). Com efeito, os acionistas da empresa estão comprados (long)

em uma opção de venda e com a inadimplência podem forçar o banco a comprar os ativos da

empresa pelo valor de face do empréstimo.

Nessa abordagem de opção embutida, o prêmio pelo risco do empréstimo é equivalente em

valor à posição vendida (short) na opção de venda emitida pelo banco. Infelizmente, pouco

progresso tem sido feito na capacidade efetiva de calcular o valor da opção de venda.

FROOT e STEIN (1998) desenvolveram uma metodologia para analisar as decisões de

alocação de capital e estrutura de capital enfrentadas pelas instituições financeiras. Esse

modelo incorpora dois aspectos básicos:

• Bancos maximizadores de valor têm uma preocupação bem fundamentada com

gerenciamento de riscos.
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• Nem todos os riscos que eles enfrentam podem ser "hedgeados" no mercado de capitais

sem atritos.

Essa abordagem permite mostrar como as considerações sobre gerenciamento de riscos ao

nível do banco deveriam influir na precificação daqueles riscos que não podem ser facilmente

"hedgeados". Eles examinaram várias aplicações, incluindo a avaliação de operações

proprietárias de negociação e a precificação de posições derivativas não "hedgeáveis". Os

autores também compararam sua abordagem com a metodologia RAROC (Risk-Adjusted

Return On Capital), que tem sido adotada por um grande número de bancos.

Um dos papéis fundamentais dos bancos e outros intermediários financeiros é investir em

ativos que, devido a sua natureza intensiva em informações, não podem ser negociados, sem

atrito, nos mercados de capitais.

Ao mesmo tempo que está investindo em ativos ilíquidos, a maioria dos bancos também

parece engajar-se em programas ativos de gerenciamento de riscos. Dada uma estrutura fixa

de capital, há duas maneiras gerais através das quais um banco pode controlar sua exposição

ao risco. Primeiro, alguns riscos podem ser compensados por operações de hedge no mercado

de capitais. Segundo, para aqueles riscos em que operações diretas de hedge não são

possíveis, outra maneira para o banco controlar sua exposição é alterando suas políticas de

investimento. Portanto, com riscos ilíquidos, as funções de orçamento de capital e de

gerenciamento de riscos dos bancos ficam ligadas.

Para ver esse ponto com maior clareza, analisemos um exemplo de um swap de taxa de

câmbio. Se um banco está considerando tal transação, sua própria aversão ao risco de moeda

não deveria entrar na decisão de efetuar ou não essa operação. O mesmo não é verdade,

porém, com respeito ao componente ilíquido de risco de crédito do swap. Se obanco é avesso

a esse risco, a única maneira de evitá-lo é não entrando no swap.

Esse raciocínio sugere que se o banco é solicitado a cotar esse swap sua precificação deve ter

as seguintes propriedades:

• A precificação do swap deve ser independente das atitudes próprias do banco sobre risco

de moeda. Isto é, o banco deve avaliar o risco de moeda apenas como qualquer outro
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participante do mercado, baseado apenas nas correlações do risco com fatores sistemáticos

que são precificados pelo mercado de capitais.

• A precificação do swap depende das atitudes próprias do banco quanto ao risco de crédito.

Portanto, se o banco já tem uma carteira de riscos de crédito altamente correlacionados,

ele deve cotar com menor agressividade o swap do que outra instituição com um balanço

diferente, mantidas todas as demais variáveis iguais. Isso deveria ser verdade mesmo se o

risco de crédito fosse não-correlacionado com fatores que são precificados no mercado de

capitais.

Apesar desse tipo de abordagem para a precificação dos produtos do banco parecer

intuitivamente razoável, ele difere substancialmente do paradigma dominante na literatura

acadêmica, que se baseia nas suposições clássicas de finanças: de negociações sem atritos e

ausência de arbitragem. No caso específico de precificação do risco de crédito em um swap, o

método clássico resume-se a um modelo de direitos contingentes do tipo desenvolvido

inicialmente por MERTON (1974). Esse tipo de modelo, como qualquer técnica clássica de

precificação, tem a implicação de que o preço correto para o swap é o mesmo para qualquer

banco, independente do portfolio pré-existente no banco. É claro que isso se deve à

abordagem clássica que por sua própria natureza despreza exatamente o tipo de imperfeição

que torna o problema do banco desafiador e relevante. De fato, isso só será apropriado se:

• O banco puder "hedgear" todos os riscos sem atritos, ou

• O teorema de MODIGLIANI e MILLER (1958) for aplicável, de forma que o banco não

tenha nenhuma razão para se preocupar com o gerenciamento de riscos.

Talvez porque a abordagem clássica de finanças não atende suas preocupações com

gerenciamento de riscos, os profissionais não-acadêmicos desenvolveram técnicas alternativas

para orçamento de capital. Uma abordagem bastante usada baseia-se no conceito de retorno

sobre o capital ajustado ao risco (RAROC). O método RAROC estima, efetivamente, um

prêmio pelo risco em um investimento que é proporcional a uma medida do capital em risco

do investimento, multiplicado por um custo de capital. Porém, apesar da abordagem RAROC

ter alguma atração intuitiva, não está claro que seja uma técnica ótima para lidar com os tipos

de problemas de orçamento de capital enfrentados pelas instituições financeiras. Isto é,
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RAROC, como é aplicado geralmente, não deriva dos princípios primários de atender o

objetivo de maximização do valor para o acionista. Conseqüentemente, ele tem alguns

aspectos que podem ser considerados problemáticos, e deixa outras questões potencialmente

não-resolvidas. Por exemplo, deveria o capital em risco ser calculado com base em uma

volatilidade total do investimento ou em algum tipo de medida de covariância? E uma vez que

o montante de capital em risco foi determinado, qual é o custo correto a ser aplicado a esse

capital? Deveria o custo do capital em risco depender da força do balanço do banco ou outras

variáveis associadas?

o principal objetivo de FROOT e STEIN (1998) em seu trabalho foi desenvolver uma

metodologia conceitual para orçamento de capital que mescle algumas das características mais

desejáveis da abordagem clássica e da abordagem prática RAROC. Para atingir esse objetivo,

os autores construíram um modelo que está enraizado no objetivo de maximização do valor

para o acionista em um mercado eficiente, similar à abordagem clássica. Porém, o modelo

também incorpora duas outras características: (1) existe uma preocupação bem fundamentada

sobre gerenciamento de riscos; e (2) nem todos os riscos podem ser "hedgeados" no mercado

de capitais. Isso permite que se capture a importante intuição de que as considerações de

gerenciamento de riscos a nível do banco deveriam entrar na precificação daqueles riscos que

não podem ser "hedgeados".

Com o objetivo de tomar as preocupações do banco sobre gerenciamento de riscos endógenas,

os autores assumiram que há custos crescentes para levantar novos recursos externos. Então,

se um banco for atingido por um choque negativo que esgote seu capital, ele incorrerá em

alguns custos na reconstrução de seu balanço. Em um esforço para evitar esses custos, o banco

comportar-se-á de maneira avessa ao risco. Esse raciocínio básico para gerenciamento de

riscos é essencialmente o mesmo que aquele apresentado por FROOT, SCHARFSTEIN e

STEIN (1994). Também está relacionado muito próximo aos modelos bancários

desenvolvidos por KASHYAP e STEIN (1995), STEIN (1996) e GREENWALD,

LEVINSON e STIGLITZ (1991), todos enfatizando os custos que os bancos enfrentam em

levantar financiamentos externos que não depósitos. Com o objetivo de manter a análise

simples, FROOT e STEIN (1998) ignoraram quaisquer incentivos potencialmente

compensatórios de tomada de riscos que possam surgir com o seguro de depósitos dado pelo

governo. Portanto, esse modelo é quase literalmente aplicável tanto a instituições financeiras,

que não os bancos comerciais segurados, quanto a bancos comerciais que são suficientemente
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bem capitalizados, para que se possa, na prática, Ignorar com segurança os efeitos de

incentivo do seguro de depósitos.

Uma característica-chave desse modelo é que ele destaca um trade-off entre gerenciamento de

riscos via política de estrutura de capital ex-ante versus gerenciamento de riscos via

orçamento de capital e políticas de hedge. Além do envolvimento em operações de hedge, um

banco tem outros dois métodos de controlar o risco de ser pego com falta de fundos. Primeiro,

ele pode adotar uma estrutura de capital bastante conservadora. Alternativamente, se manter

capital é caro, o banco pode controlar sua exposição ao risco investindo menos

agressivamente nos riscos não "hedgeáveis" (isto é, cobrando um preço maior para assumir

esses riscos). No final, o que importa é que nessa metodologia o hedge ótimo, o orçamento de

capital e as políticas de estrutura de capital são determinados conjunta e endogenamente.

Nesse trabalho, os autores procuraram enfatizar a relação entre políticas de gerenciamento de

riscos, orçamento de capital e de estrutura de capital para bancos. Nesse modelo, todas essas

três políticas são moldadas por duas imperfeições do mercado relacionadas. Primeiro, é caro

para os bancos levantar novos recursos externos em prazos curtos. Segundo, também é caro

para os bancos manter um estoque adicional de capital próprio no balanço, mesmo se esse

capital próprio for acumulado ao longo do tempo através de lucros retidos.

Dadas essas imperfeições, a maximização de valor nos bancos implica nas seguintes

conclusões. Primeiro, os bancos deveriam "hedgear" quaisquer riscos que possam ser

negociados em termos justos no mercado. Segundo, os bancos também deveriam manter

algum capital como um dispositivo para absorver aqueles riscos ilíquidos que não podem ser

"hedgeados", mas o montante ótimo de capital é limitado. Finalmente, dado que o capital é

limitado, os bancos deveriam avaliar os riscos ilíquidos da mesma maneira que um investidor

individual avaliaria - de acordo com seu impacto no risco e no retomo de todo o portfolio _

com o grau de aversão ao risco sendo uma função decrescente do montante de capital

mantido.

Uma vez que o orçamento de capital nesse modelo é dirigido pelo impacto na exposição do

risco e retomo do portfolio, a implementação descentralizada toma-se um problema se o

portfolio pré-existente não puder ser tratado como fixo ao longo do tempo. Se, por exemplo,

várias oportunidades de novos investimentos aparecerem simultaneamente, a alocação ótima a
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cada uma deve ser determinada conjuntamente. Isso requer uma bem informada central de

planejamento operando fora do escritório central do banco.

Essa questão de centralização versus descentralização aparece como de grande importância no

contexto das instituições financeiras, onde os portfolios de ativos podem, a princípio, ser

ajustados rapidamente, e a tomada de decisão centralizada pode tomar-se extremamente lenta.

O fato desse modelo não considerar adequadamente esse aspecto sugere que ainda estão

faltando alguns ingredientes importantes. As duas mais evidentes omissões a esse respeito

são: (1) a falta de um elemento dinâmico explícito, em que as informações sobre

oportunidades de investimento evoluam continuamente ao longo do tempo, mas o escritório

central possa optar por coletar dados apenas a intervalos discretos de tempo, e (2) a ausência

de agency problems ao nível de gerentes de produtos individuais. Incorporar uma dessas (ou

ambas) considerações no modelo seria o próximo passo natural e poderia lançar alguma luz

em uma variedade de práticas, tais como o uso generalizado de limites de posição ou capital

para indivíduos ou pequenas unidades dentro dos bancos, que parece ser importante no mundo

real mas que não pode ser compreendido no contexto da atual versão desse modelo.

De acordo com SMITHSON, PO e ROZARIO (1997), para maxmuzar o valor para o

acionista, o banco precisa estruturar-se para maximizar os retornos ajustados ao risco sobre o

capital econômico, sujeito às restrições impostas pelas exigências regulatórias de capital.

Segundo os autores, o US Office OfThe Comptroller OfThe Currency observa que o capital é

requerido como um colchão para o risco global de perdas inesperadas do banco. A

precificação e as reservas adequadas devem prover lucros suficientes para absorver perdas
esperadas.

Medindo o capital econômico para todo o banco:

• Abordagem de risco agregado: a abordagem do VAR (value-at-risk) pode ser expandida

para considerar lucros, ao invés de valor de mercado apenas. Coletando dados diários,

semanais ou mensais dos lucros do banco, pode-se criar uma distribuição de lucros que

reflita o impacto de eventos de crédito, alterações de fatores de mercado e eventos

operacionais. Uma vez que seja especificado um nível de confiança, pode-se obter uma

medida de earnings-at-risk CEAR). Uma vez que seja escalonado o EAR diário, semanal ou
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mensal para EAR anual, o nível de capital econômico correspondente pode ser calculado

como:

Capital Econômico = EARlr

o candidato lógico para a taxa de desconto, r, seria a taxa livre de risco. Porém alguns têm

argumentado que também poderia ser o custo de capital do banco ou alguma meta de taxa.

• Abordagem do risco desagregado: ao invés de um único EAR que reflita os efeitos

combinados dos riscos de crédito, de mercado e operacional, poder-se-ia considerar os

riscos separadamente e, uma vez que as medidas individuais de capital tenham sido

obtidas, o capital econômico do banco é simplesmente a soma:

Capital Econômico

Capital para Risco de Crédito
+

Capital para Risco de Mercado
+

Capital para Risco Operacional

Medindo o capital econômico para negócios individuais:

• Não-diversificado: o capital econômico necessário para dar suporte a cada linha de

negócios do banco pode ser calculado usando as técnicas descritas acima. O capital

calculado para os negócios individuais não reflete os efeitos de diversificação que os

vários negócios trazem para o banco.

• Diversificado: o efeito da diversificação proporcionado por um negócio individual é

simplesmente o resultado do efeito sobre o portfolio.

• Marginal: o capital marginal de um negócio individual é a diferença entre o capital para

todo o banco e o montante líquido após separar os lucros do negócio em questão.
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Há três medidas possíveis de retorno ajustado ao risco:

• RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital) usa o retomo sobre o capital (ROC - Return

On Capital) como um ponto de partida, mas faz um ajuste ao risco no numerador,

subtraindo um fator de risco do retomo.

• RORAC (Return On Risk-Adjusted Capital) também parte do ROC, mas faz um ajuste ao

risco no denominador.

• RARORAC (Risk-Adjusted Return On Risk-Adjusted Capital) incorpora as duas medidas

acima ao ajustar tanto o numerador quanto o denominador do ROC.

Para avaliar negócios individuais, parece que a maioria dos bancos está usando uma medida

de RAROC definida como:

RAROC = Lucro líquido ajustado / Capital econômico (5)

onde:

=

(6)

Lucro líquido ajustado

Receitas

Despesas

Perdas esperadas
+

Preços de transferência

Qual das três medidas de capital econômico é apropriada para usar na equação (5).1

A resposta, como na maioria das questões de finanças, é "depende"; depende do uso para o

qual o RAROC está sendo direcionado.

Para alocação de capital, deve-se USaro capital diversificado. ZAIK, WALTER, KELLING e

JAMES (1996) observaram que o montante de capital alocado a uma unidade de negócios do
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banco depende da contribuição de cada unidade de negócios para a volatilidade total do valor

de mercado do banco. A lógica para isso é I que os negócios com correlação negativa têm

beneficios de díversificeção para o banco corno. um todo. o que permite a ele operar com

menos capital próprio.

Para avaliaçâo de desempenho, deve-se usar o capital não-diversificado. O desempenho de

uma unidade de negócios deve ser medido com base naquilo que está sob controle da unidade,

ou seja, os riscos assumidos c os retornos gerados pela unidade de negõcaos, Os ereítos da

diversificação não devem ser incluídos porque os resultados de um negócio podem ser

afetados por alterações nos outros negócios do banco.

Para decisões de entrar/sair, deve-se usar o capital marginal. O capital marginal indica quanto

capital é requerido para entrar em um negócio ou o montante de capital que sem liberado 00

sair de um negócio.

Os bancos terio que maximizar os retornos sobre o capital econômico sujeitos às

restriç6es impo.das pelas elig:êndas de capital regu lató rio

SMlTHSON, PO e ROZARIO (1997) listam três métodos paro üll.plementar essa otimização

com restrições:

• Programação linear: o banco maximizaria seus retornos sobre o capital econômico dada

uma restrição no montante de capital regulatório.

• Encargo explícito: o preço oculto da restrição do capital regulatório seria incluído pela

cobrança das unidades de negócios de qualquer "excesso" de capital regulatório que elas

atraiam. Esse encargo poderia ser calculado como:

(Capital Regulatório - Capital Econômico) x Custo de Capital

Esse encargo explícito pode ser incluído como um "preço de transferência" na equação (6).

• Encargo implícito: na equação (6), o item despesas poderia incluir um encargo pelo

capital econômico que o negócio usa, isto é, (capital econômico) x (custo de capital). Sem
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outras considerações, o custo de capital apropriado seria aquele par~ o banco como um

todo. Porém a otimização com restrições poderia ser implementada pelo uso de um custo

de capital específico para o negócio que incorporasse o custo do capital regulatório atraído

pelo negócio.

5.8. Contabilidade de custos

De acordo com KIMBALL (1997A), muito trabalho precisou ser feito, especialmente na área

de alocação de despesas, antes que relatórios confiáveis de rentabilidade por linha de negócios

pudessem ser obtidos. A aplicação de novas metodologias de contabilidade de custos,

freqüentemente chamadas de contabilidade baseada em atividades, permitiu aos bancos

entender melhor as forças direcionadoras de seus custos e alocar esses custos a suas fontes.

Tradicionalmente, os sistemas de alocação de custos têm-se baseado em unidades

organizacionais ou pela hierarquia de centros de custos que é chamada de general ledger.

Uma desvantagem dessas metodologias é que elas fornecem poucas informações sobre a

relação entre receitas e despesas, já que raramente é possível rastrear as despesas marginais

associadas a um incremento no volume ao longo das diferentes unidades organizacionais.

A inovação do custeio baseado em atividades foi construir sistemas de alocação de custos não

em tomo de uma hierarquia de unidades organizacionais ou do mapa de contas do general

ledger, mas em tomo de processos. Um processo consiste em todas as atividades associadas a

uma particular interação com o cliente. Ao concentrar nos processos e em suas atividades

constituintes, a contabilidade gerencial tem sido capaz de desenvolver uma visão muito mais

clara da relação entre os volumes transacionados e os custos incrementais.

Além disso, uma vez que o custeio baseado em atividades encoraja os administradores a focar

nos processos completos dos negócios, eles estão crescentemente tendo uma visão mais

abrangente e cross-organizational do gerenciamento de despesas.

Os sistemas de custeio baseado em atividades têm sido particularmente eficiente na solução da

questão dos custos compartilhados. Esses custos são mais comuns nos bancos por~ue as

unidades de negócios freqüentemente compartilham produtos ou canais de distribuição.
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Apesar de ser óbvio que esses custos devem ser alocados aos seus usuários, não é tãoóbvia a

forma de fazê-lo economicamente racional, e percebido como justo pelas unidades afetadas.

o custeio baseado em atividades, com sua ênfase na compreensão dos processos e das

atividades, torna possível reduzir a proporção de custos compartilhados tratados como

overhead e alocar esses custos aos produtos e/ou clientes responsáveis pela sua geração.

Apesar das dificuldades encontradas na alocação de custos, a maiona dos bancos tem

perseverado na construção de sistemas que lhes permitem não apenas calcular a rentabilidade

por linhas de negócios, mas também medir a rentabilidade de clientes, produtos e canais de

distribuição. Quando eles chegam a esse nível de informação, aspectos dramáticos e

importantes dos negócios começam a aparecer.

Uma das mais importantes informações que surgem são as grandes diferenças entre os clientes

e sua rentabilidade para o banco. Apesar da regra "80/20" ser conhecida há muito t~fnPO.P~IOS

"marqueteiros", de certa forma ela foi um choque para muitos bancos. Essa descoberta~em

feito com que muitos bancos realinhem os níveis de serviços e os preços de produtos para

melhor casar as receitas e despesas geradas pelos diferentes grupos de clientes e a analisar os

clientes para compreender as fontes dessas diferenças de rentabilidade.

A análise da rentabilidade das agências também gerou valiosas informações. Muitas das

despesas associadas às agências bancárias são fixas, ou quase fixas, por natureza. As receitas,

por outro lado, são alta e positivamente correlacionadas com os volumes operados, o que faz

com que a rentabilidade das agências seja muito sensível a variações de volumes. Essas

informações contribuíram para as decisões de muitos bancos de fazer aquisições, já que essas

aquisições permitiram aos bancos consolidar agências com mercados comuns, obtendo
economias de escala no nível das agências.

Apesar da análise de rentabilidade por clientes, produtos e canais gerar informações

extremamente valiosas, muitas das questões estratégicas enfrentadas pelos bancos só podem

ser analisadas em um contexto dinâmico.

Os bancos obtiveram significativo progresso na medição da rentabilidade de clientes

individuais, mas a maioria o fez apenas em um horizonte de tempo limitado. Muitos produtos
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bancários, e portanto muitos relacionamentos comerciais, têm duração superior a um ano com

fluxos de caixa positivos e negativos sendo gerados ao longo de vários anos. Portanto, uma

abordagem de "fotografia instantânea" para a rentabilidade de clientes e/ou produtos pode

superestimar o subestimar substancialmente a verdadeira rentabilidade, dependendo de

quando a "fotografia" é tirada, em relação ao ciclo de vida do cliente e/ou produto.

Uma vez que muitos bancos calculam a rentabilidade por cliente como a soma de um conjunto

de relatórios "instantâneos" de rentabilidade por produto, eles tendem a estimar maio valor

dos clientes. Particularmente com o crescimento das despesas de marketing e com os clientes

tomando-se mais habituados às mensagens de marketing, o custo de aquisição de novos

clientes tem crescido. Se a rentabilidade dos clientes é calculada como a soma dos fluxos de

caixa dos produtos, então o cálculo resultante negligenciará os custos de aquisição dos

clientes e resultará em uma rentabilidade superestimada. Além disso, ao falhar em incluir os

custos de aquisição dos clientes, a importância da retenção de clientes é subestimada.

A abordagem de valor presente líquido tem a vantagem de destacar fatores-chave que

determinam a rentabilidade. Essa abordagem também possibilita simulação para comparar

alterações nas variáveis-chave.

Ao invés de tratar a rentabilidade por cliente como um somatório (de um conjunto) de

relatórios de rentabilidade por produto, os bancos precisam desenvolver modelos de

orçamento de capital em que os fluxos de caixa positivos e negativos são gerados ao longo da

vida do relacionamento, e o valor do cliente é o valor presente desses fluxos de caixa. Apenas

ao fazer assim, os bancos podem compreender o valor real dos clientes e avaliar corretamente

programas desenvolvidos para adquirir novos clientes e reter os antigos.

5.9. Avaliação de ações de bancos de capital fechado

De acordo com MEEKER e JOY (1980), os bancos podem produzir renda econômica de duas

fontes:

• Restrições à entrada e outras restrições regulatórias.
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• Atividade empresarial.

Primeiro, a regulação da atividade bancária fornece uma fonte potencial de renda econômica.

A competição na atividade bancária é limitada por regras restritivas de entrada e expansão.

Além disso, os custos dos depósitos podem ser limitados pela proibição de pagamento de

juros sobre os depósitos a vista e limites aos pagamentos sobre as cadernetas de poupança. A

combinação desses fatores pode produzir rendas econômicas.

Segundo, a atividade bancária fornece oportunidades para o empreendedorismo, cuja essência

é a nova combinação de meios de produção e crédito, de acordo com SCHUMPETER (1955).

O lucro econômico do empreendedorismo reflete a diferença entre a produtividade de recursos

vistos somente como recursos alugados e sua produtividade quando possuídos por uma

empresa, de acordo com FRlEDMAN (1962). Tanto KNIGHT (1965) quanto SCHUMPETER

(1955) reconhecem que apenas os acionistas controladores têm a oportunidade de ser

empreendedores.

De acordo com MEEKER e JOY (1980), os acionistas controladores dos bancos têm vários

meios de obter benefícios que não estão disponíveis, geralmente, para os acionistas

minoritários:

• Eles podem contratar a si próprios para posições gerenciais a taxas acima do seu valor

como recursos.

• Eles podem dirigir o uso dos recursos do banco para beneficiar a si mesmos, a amigos e a

parceiros comerciais.

• Eles podem ajustar o pagamento de dividendos para atender a suas próprias necessidades

de investimento e consumo.

~<
\::':"

• Os acionistas controladores podem obter, com freqüência, financiamento para suas ações."
1:, i', I;de controle de bancos correspondentes e, em alguns casos, usar os recursos do banco p;;traf) c
\,-~"~'I/

obter empréstimos a termos mais favoráveis.
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• Podem existir beneficios quase financeiros na forma de ressarcimento de despesas, saques

privilegiados, escritórios luxuosos, automóvel fornecido pela empresa, viagens pagas pela

empresa, etc.

• É de se esperar que os acionistas controladores estejam mais bem informados sobre as

condições atuais e previstas do banco do que os acionistas minoritários. Isso serve para

reduzir a incerteza, que também é um importante parâmetro para o investimento.

Um outro beneficio potencial do controle acionário é o acesso a informações sobre os clientes

do banco. Na medida em que essas informações podem ser utilizadas em beneficio pessoal,

isso também é um beneficio dos controladores.

A alocação diferenciada dos recursos do banco para beneficiar os acionistas controladores

levanta a possibilidade de conflitos entre acionistas e, em alguns casos, conflitos com os

órgãos reguladores. Apesar da legislação referente a responsabilidades fiduciárias dos

administradores poder agir como uma restrição a essas práticas, isso não as elimina.

o objetivo dos autores nesse estudo era examinar, teórica e empiricamente, a relação entre os

preços das ações minoritárias e controladoras em bancos de controle privado (close!y heldy.

Para que exista prêmio no preço das ações controladoras, três condições devem ser atendidas:

• O controle deve prover beneficios especiais indisponíveis para os acionistas minoritários.

• Os membros do grupo de controle, individualmente, devem estar aptos a explorar os

beneficios de controle.

• As ações de controle devem estar efetivamente isoladas das ações minoritárias no

mercado.
. t.

Os resultados empíricos confirmaram a existência de significantes prêmios nos pjJs das

ações controladoras, entre 50% e 70%. Grupos relativamente pequenos tendem a doki~~r a

atividade no mercado de ações de controle, indicando que eles dão mais valor ao controle do

que os grupos maiores.
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MEEKER, JOY e COGGER (1983) investigaram os fatores que afetam a avaliação de ações

controladoras de bancos de capital fechado. Em consonância com os fatores financeiros

tradicionais, as variáveis lucro e crescimento provaram ser importantes. Adicionalmente, a

posição prévia de propriedade do comprador foi importante na precificação da ação. Outros

fatores de avaliação não tradicionais foram investigados, apresentando apenas limitado

sucesso.
;; ~. i,.. I
I"

Segundo os autores, sabemos muito sobre a precificação de títulos amplamente negociados em

mercados abertos e eficientes, mas pouco sabemos sobre a precificação de títulos de empresas

de capital fechado, que são negociados em mercados provavelmente ineficientes.

Esse estudo tinha dois propósitos:

• Investigar os determinantes do valor das ações controladoras de bancos de capital fechado.

• Examinar as implicações desses resultados para a avaliação de ações controladoras de

bancos de capital fechado, em geral.

Os resultados obtidos indicam que algumas similaridades importantes são compartilhadas com

resultados de estudos anteriores: as variáveis lucro e crescimento são importantes

determinantes do valor de ações controladoras em bancos de capital fechado. Adicionalmente,

alguns fatores específicos de mercado não considerados aparentam ser importantes na

determinação do valor.

Os autores citam alguns estudos anteriores tais como o de VAN HORNE e HEL WrG (1966)

que,. usando questionários estudaram os preços das ações de pequenos bancos do estado de

Michigan. Seu principal resultado foi que a política de dividendos influencia o preço das

ações. Mais recentemente, MUKHERJEE e AUSTIN (1980) descobriram, para o estado do

Texas, que os grandes bancos geram maiores preços de ações do que os bancos pequenos.

Segundo MEEKER, JOY e COGGER (1983), muito pouco se sabe sobre precificação do

mercado de ações controladoras de bancos (ou outras empresas) de capital fechado. Uma série

de estudos feitos por RIGGS (1968) e SWORDS (1976), apesar de não terem rigor científico,

indicaram que os bancos em cidades grandes e/ou com grande base de ativos são mais
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valiosos. MEEKER e JOY (1980) mostraram que ações controladoras de bancos são vendidas

por preços significantemente maiores que as ações minoritárias.

De acordo com MEEKER, JOY e COGGER (1983), duas coisas parecem relevantes:

• O suporte empírico para a importância de lucros, crescimento e risco na determinação dos

preços das ações dos bancos é evidente, mas não é particularmente forte.

• O conhecimento sobre precificação no mercado para ações controladoras de bancos de

capital fechado é muito limitado.

Segundo os autores, os preços das ações controladoras de bancos pequenos do Meio-Oeste dos

EUA estão relacionados de uma maneira tradicional com as variáveis lucro e crescimento.

Risco não tem um papel importante na avaliação. A posição prévia do comprador é

importante. Em um grau muito menor, e apenas em alguns períodos, o tamanho do grupo

vendedor e o tamanho do mercado ajudam a explicar os preços das ações controladoras.

Coletivamente, porém, as variáveis deixam inexplicada uma grande parte da variabilidade dos

preços das ações controladoras de bancos pequenos. Apesar desse fato, os resultados das

variáveis não tradicionais dão suporte à noção de que o "mercado" para os títulos é uma

importante consideração no preço de títulos negociados fora dos mercados abertos.

Em estudo realizado nos anos 60, VAN HORNE e HEL WrG (1966) descobriram que apenas

os lucros e dividendos atuais eram fatores significantes na avaliação de ações de pequenos

bancos. Eles concluíram que intuição e sentimento tinham um papel mais importante do que

outros fatores fundamentais na avaliação de pequenos bancos.

Mais recentemente, nos anos 80, MUKHERJEE e DUKES (1989) reexaminaram os
·.li

resultados obtidos por VAN HORNE e HEL WrG (1966), testando a hipótese de que fatôres

fundamentais de avaliação - dividendos, crescimento e risco associado a retornos futuros -

seriam relevantes na precificação de ações minoritárias de bancos pequenos, onde banco

pequeno é definido como instituição de capital fechado com menos de US$ 200 milhões em

depósitos.

97



Segundo MUKHERJEE e DUKES (1989), a indústria bancária sofreu enormes mudanças

desde que VAN HORNE e HEL WIG (1966) elaboraram seu trabalho seminal. Ocorreram

mudanças tanto no ambiente financeiro quanto no regulatório, onde políticas de

gerenciamento são formuladas.

À vista dessas mudanças, será que os resultados obtidos por VAN HORNE e HELWIG (1966)

ainda são verdadeiros? Essa questão assume especial significado à luz do fato de que as

informações contidas nos relatórios padrões de resultado dos bancos tomaram-se disponíveis
<"c'ao público desde o período examinado por VAN HORNE e HEL WIG (1966).

Apesar de vários pesquisadores terem investigado os determinantes do preço das ações de

grandes bancos, como DURAND (1957), SCHICK e VERBRUGGE (1975) e BEIGHLEY,

BOYD e JACOBS (1973), trabalhos similares a respeito de bancos pequenos são raros.

Alguns pesquisadores investigaram a relação entre o tamanho do banco e o índice preço/lucro

(PIE - PriceIEarnings). FISCHER (1961), NADLER e BOGAN (1958), WHITAKER (1964),

VAN HORNE e HEL WIG (1966) e MUKHERJEE e AUSTIN (1980) chegaram à conclusão

de que os índices PIE de bancos menores são significantemente menores do que aqueles dos

bancos maiores. FISCHER (1961), WHITAKER (1964) e VAN HORNE e HELWIG (1966)

atribuem essa diferença nos PIEs às diferenças entre os índices de pagamento de dividendos

(payout ratio) dos dois grupos. MUKHERJEE e AUSTIN (1980), porém, não encontraram

diferença significante na política de dividendos entre os bancos pequenos e grandes,

concluindo que outros fatores, tais como taxa esperada de crescimento e risco, podem explicar

essas diferenças de avaliação.

Uma vez que a grande maioria das fusões e aquisições bancárias envolvem bancos pequenos,

estudos relacionados a essas operações podem ser relevantes para a avaliação de bancos

pequenos. Várias pesquisadores tentaram identificar variáveis explanatórias para o preço pago

pelo banco (ou holding bancária) adquirente pelas ações dos bancos adquiridos.

MUKHERJEE e DUKES (1989) citam os trabalhos de PIPER (1971), MUKHERJEE e

DUKES (1981), RHOADES (1987), MEEKER, JOY e COGGER (1983) e FRASER e

KOLARI (1987).
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o estudo de VAN HORNE e HEL\VIG (1966), porém, continuava a ser o único trabalho

publicado que havia examinado a avaliação de bancos de capital fechado tom do contexto de

fusões e aquisições, VAN HORNE e HELWIG (1966) desenvolveram 16 variáveis

independentes e examinaram a relação de cada uma dessas variáveis com. os índices .P/Es e

prtce-to-book (relação entre o preço da ação e seu valor contábil) de 118 bancos do estado de
Miehigan com depósitosinferiores ti US$l O milhões, em. 1964, Eles descobriram que o

pagamento de dividendos tinha li associação mais forte de todas as variáveis independentes

com price/eammgs c pricc=W-book. Nenhum padrão forte de relação tot encontrado entre as

variáveis dependentes e as demais variáveis independentes. A implicação dessesresultados é

que apenas lucros e dividendos atuais são importantes na avaliação de bancos pequenos, com

pouca ou nenhuma consideração em geral dada a risco e crescimento. Eles concluíram que na
determinação dos preços das açt~esde pequenos bancos não são feitas análíses profundas.

Muitas mudanças nos ambientes operacional c regulatóriodos bancos ocorreram desde tI.

pesquisa de VAN HORNE e BEL \VIG (1966). Adicionalmente, importantes informações

contábeis usadas por VAN HORNE e HELWIG (1966) não eram padronizadas nem acessíveis

durante o período pesquisado. VA.N HORNE e HEL WIG (1966) argumentaram que a

indisponibilidade dessas informações para o público poderia ser parcialmente responsável

pela associação próxima entre o dividendo (onde havia disponibilidade maior de informação)

e o preço das ações. A maioria das informações contábeis pertinentes à avaliação dos bancos

foram padronizadas e disponibilizadas ao público. O estudo de MUKHERJEE e DUKES

(1989) reexaminou as descobertas de VAN HORNE e HEL WIG (1966) à luz dessas

mudanças. Além disso, as técnicas de regressão múltipla usadas por MUKHERJEE e DUKES

(1989) fornecem uma melhor ferramenta empírica para analisar resultados do que o teste de

chi-quadrado utilizado por VAN HORNE e HELWIG (1966).

MUKHERJEE e DUKES (1989) utilizaram o modelo de dividendos de Gordoncomo base

para a sua análise. O modelo de crescimento constante de dividendos de Gordonpode ser

expresso pela equação abaixo:
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Po = preço atual,

Do = dividendo atual por ação,

g = crescimento esperado de dividendos, e

ES-S~iequação define o preço da ação ordinária como uma tunção de três fatores básicos: {I) o

dividendo esperado, (2) a taxa esperada. de crescimento do fluxo de dividendos e (3) a taxa de

desconto (taxa requerida de retomo) correspondente a classe de risco da empresa.

Dividindo ambos os lados da equação por lucros por ação (E)~ l\.lo!\.LKIELe CRAGG (910)

desenvolveram o modelo.de preço/lucro abaixo:

De acordo com essa equação, o índice P/E é uma função do índice esperado de pagamento de

dividendos. O trabalho de r-.RTKHERJEE e DUKES (1989) examina a relevância desse

modelo na avaliação das ações de bancos pequenos.

A hipótese a ser testada é se o. índice depagamento de dividendos • a taxa de crescímeruo
esperada e o risco assocíado aos retornos futuros estão sígniticaotemente relacionados aos

índices PIE de bancos pequenos.

A população-base consiste em todos os bancos pequenos no estado do Texas. Na ausência de

uma definição padrão, os autores definiram um banco pequeno como sendo um banco com

menos de US$200 milhões de depósitos, que tenha menos de 1.000 acionistas e cujas ações

não estejam listadas em bolsas organizadas, ou sejam ativamente negociadas no mércado de

balcão.

í-:
)' I \

Os autores concluíram que, aplicando as técnicas de regressão múltipla aos .bancos da l,
I: ,

amostra, os três fatores fundamentais (índice de pagamento de dividendos,' taxa' de
',\ i"

crescimento esperada dos dividendos e a percepção dos participantes do mercado d~ cJasS9,\de

risco da empresa), como ditado pelo modelo de Gordon, parecem ser relevantes na':a~àIiação
\! :', S !

de bancos pequenos. I' ') t\

'I': :: I.',".
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Apesar de diferenças metodológicas entre o estudo de MUKHERJEE e DUKES (1989) e o

trabalho de VAN HORNE e HEL WIG (1966) impedirem conclusões definitivas, existe uma

diferença importante entre os dois resultados que é válida de nota.

Enquanto VAN HORNE e HEL WIG (1966) concluíram que o índice de pagamento de

dividendos era a única variável importante na explicação do índice PIE (e do índice price-to-

book), essa variável parece ter uma importância relativamente menor na determinação de PIE

para os bancos da amostra estudada por MUKHERJEE e DUKES (1989). Segundo' esses
':'

autores, a variável crescimento foi o fator principal, ainda que risco e liquidez também tenham

um papel importante. A disponibilidade ao público de informações do desempenho dos

bancos pode explicar, parcialmente, esse fenômeno. Esses resultados podem ser uma fraca e

indireta confirmação das conjecturas de MUKHERJEE e AUSTIN (1980) de que outros

fatores, além de política de dividendos, são importantes na avaliação de ações. de bancos

pequenos. Conseqüentemente, apesar de intuição e sentimento serem importantes n~:avaliação
(~,\

de bancos pequenos nos anos 60, desempenham um papel menos importante no processo de
í

avaliação nos dias de hoje. ~

101



Modelos específicos para avaliação de bancos
encontrados na literatura ~"~

~ '1\

\~--------------~
6.1. o modelo proposto por Copeland, Koller e Murrin

6.2. O modelo proposto por Miller
6.3. O modelo proposto por Johnson

6.1. O modelo proposto por Copeland, Koller e Murrin

Segundo COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996), a maioria dos bancos pode ser dividida

em três unidades básicas de negócios: um banco de varejo, um banco de atacado e uma

tesouraria. Boa parte dos recursos captados na unidade de varejo é repassada às unidades de

atacado para ser emprestada aos clientes dessas unidades (empresas). As taxas de juros

creditadas à unidade de varejo e debitadas da unidade de atacado são preços de transferência

cruciais para o processo de avaliação.

6.1.1. A utilização da abordagem do DCF para o acionista
t
t

Os autores recomendam utilizar a abordagem do DCF para o acionista ao invés do '1~F;da

entidade, por ser mais prático e mais adequado conceitualmente, apesar de ambos serem

matematicamente equivalentes.

A razão pela qual essa metodologia é mais adequada conceitualmente ,é o fato de a carta

patente dada pelo governo permitir aos bancos criar valor a partir dos seus passivos. Ou seja, o
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gerenciamento de passivos é parte das operações dos bancos e não apenas financiamento. Para

os bancos a abordagem de DCF para os acionistas trata o gerenciamento dos passivos como

parte do seu negócio.

o método de DCF da entidade é mais difícil de usar na avaliação de bancos porque uma das

principais fontes de financiamento são os depósitos não-remunerados dos clientes captados

através do banco de varejo. O custo de capital para esses depósitos pode ser muito idifícil de
I

ser estimado. Além disso, o spread entre os juros recebidos nos empréstimos e o custo de

capital é tão baixo que pequenos erros na estimação do custo de capital podem resultar em

grandes variações no valor da entidade.

O FCF para os acionistas é igual ao lucro líquido mais despesas sem desembolso de caixa,

menos o caixa necessário para manter o crescimento do balanço.

Para melhor analisar o banco, é necessário utilizar a linguagem dos bancos e, portanto, utilizar

o modelo de spreads ao invés do modelo tradicional de lucros. É importante destacar que

esses modelos são equivalentes, gerando, portanto, resultados semelhantes.

o modelo de spreads trabalha com a premissa de que um custo de oportunidade, ou taxa

monetária, é cobrado do banco de atacado e creditado aos depósitos do banco de varejo. O

modelo de spreads calcula o lucro pela soma dos produtos entre spreads e saldos. Ele

computa também um crédito pelo componente de capital próprio utilizado nas operações de

financiamento, já que os spreads usados assumem que os investimentos eram financiados

totalmente por capital de terceiros. Da mesma forma, o lucro é reduzido pela existência de

reservas no Banco Central, já que esses recursos não recebem juros.

6.1.2. Avaliação de bancos por um analista externo

Os bancos estão entre as empresas mais difíceis de se avaliar pOIS, apesar das .yárias

obrigações de prestação de informações impostas pelos órgãos regulamentadores, é difícil

determinar a qualidade de seu portfolio de empréstimos, bem como entender qual

porcentagem de seus lucros contábeis resulta de ganhos com descasamento entre aplicações e

captações e quais unidades de negócios estão criando ou destruindo valor.
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o processo de avaliação externa dos bancos usando informações públicas é simplesmente

projetar o FCF para os acionistas e descontá-lo pelo custo do capital próprio, unidade por

unidade. Porém esse processo apresenta alguns problemas conceituais, sendo os principais o

entendimento do descasamento entre captações e aplicações e a determinação da qualidade

dos empréstimos.

Usualmente, os bancos captam recursos a prazos menores do que suas aplicações,

principalmente empréstimos. Como a estrutura temporal das taxas de juros é, normalmente,

crescente, esse descasamento de prazos gerará um lucro inicial que, provavelmente, será

compensado nos lucros futuros. O descasamento de prazos e taxas entre captações e

aplicações pode, portanto, gerar flutuação nos lucros dos bancos, o que pode induzir a erros na

projeção dos fluxos de caixa futuros.

Para lidar com esse problema os autores recomendam considerar o seguinte:

• Como a flutuação dos spreads foi projetada ao longo do tempo, dadas as flutuações das

taxas de juros.

• A entrada de recursos pelos pagamentos das aplicações e a saída de recursos pelas novas

aplicações a novas taxas.

• A distribuição das captações entre depósitos a vista e a prazo em função das variações das

taxas de juros.

• A parcela de lucros com o descasamento que é sustentável, pois as taxas futuras tendem a

ser maiores que suas respectivas taxas spot.

O problema de determinação da qualidade dos empréstimos é o de mais difícil solução por um

analista externo, já que há pouquíssimas informações disponíveis. Uma possibilidade de

minimizar esse problema é tentar separar os empréstimos por tipo e/ou setor da economia e

avaliá-los a partir das condições desses mercados.

104



o valor presente do fluxo de caixa disponível para os acionistas, descontado ao custo do

capital próprio, não é a mesma coisa que os dividendos distribuídos aos acionistas e sim os

dividendos que poderiam ser distribuídos aos acionistas. Essa é uma diferença fundamental

nesse processo.

6.1.3. Avaliação de bancos por um analista interno

A avaliação interna de um banco tem como objetivo principal avaliar as suas unidades de

negócios e usar esses resultados em um processo de reestruturação ou de implantação de VBM

(Value Based Management). Mesmo nesse caso, com informações completas, há dificuldades

resultantes dos preços de transferência e custos compartilhados.

Ao captar recursos, a unidade de varejo transfere parte desses recursos para a tesouraria pelo

preço de transferência, chamado de taxa monetária. O princípio econômico mais usual é

utilizar os preços de mercado como preços de transferência. Mas qual é o custo de

oportunidade correto para esses recursos?

Segundo os autores, deve ser a taxa de mercado para títulos que apresentem a mesma

duration, ou seja, que apresentem a mesma sensibilidade a flutuações nas taxas de juros.

Porém muitos bancos confundem o período de tempo em que o dinheiro permanece

depositado, isto é, sua maturity, com sua duration. Existe também uma propensão de escolher

uma taxa monetária que elimina flutuações no resultado financeiro líquido ao invés de

escolher uma taxa que estabilize o valor do acionista.

Para ser coerente com o objetivo de centralizar todo o gerenciamento do risco de taxa de juros

na tesouraria, a taxa monetária correta a ser usada é aquela que imuniza o valor do capital

próprio do banco de varejo contra flutuações nas taxas de juros. Para encontrar essa taxa é

necessário levar em conta a sensibilidade dos saldos de balanço às flutuações das taxas de

juros, a relação entre custos fixos e variáveis na unidade de negócios e a duration dos

empréstimos externos realizados pelo banco de varejo.

No processo de avaliação de bancos, uma questão que surge com freqüência é se a unidade

captadora de recursos deve receber um crédito pela estabilidade dos depósitos. A lógica por
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trás desse crédito é que os depositantes reconhecem e valorizam o seguro bancário associado

aos depósitos, portanto esses depósitos tendem a ser mais estáveis. Instituições problemáticas

que apresentam poucos depósitos com seguro bancário têm que pagar taxas maiores para obter

fundos de curto prazo.

o beneficio dos depósitos com seguro para um banco de varejo está diretamente relacionado

aos menores custos de fundos que os bancos têm de pagar, comparados aos custos das

instituições não-bancárias para fundos de duration semelhante. Quanto menor o rating de

crédito do banco, maior é o beneficio do seguro bancário. O valor do seguro bancário é a

diferença entre o seu beneficio indireto e o seu custo direto.

o seguro bancário pode ser entendido como uma opção de venda. Se o banco quebrar, os

titulares dos depósitos com seguro bancário recebem o valor de face desses depósitos, até o

limite previsto no seguro, ao invés de uma fração desse valor que eles receberiam após o

processo de liquidação do banco. A data de maturidade dessa "opção de venda" é o intervalo

até a próxima auditoria externa do banco.

Já que é cobrada uma taxa uniforme pelo seguro bancário, os bancos mais arriscados recebem

um subsídio pago pelos bancos mais seguros. O valor desse subsídio depende principalmente

de: valor de mercado dos ativos do banco, variabilidade desse valor, dívida total do banco e

proporção da dívida total representada pelos depósitos com seguro.

Como o método de DCF não consegue capturar o valor da estabilidade dos depósitos, a

unidade de varejo deve ser creditada por um valor igual ao saldo dos depósitos segurados

multiplicado por uma estimativa do prêmio médio por esses depósitos. Essa estimativa do

prêmio médio pode ser obtida com o auxílio de um modelo de precificação de opções.

Já que a maiona dos bancos de varejo precisa manter reservas para suportar saques

inesperados, eles deveriam receber uma parcela de capital próprio menor que a exigida pelos

órgãos reguladores. Para calcular a parcela de capital próprio a ser alocada à unidade de varejo

os autores recomendam aplicar os percentuais exigidos pelos órgãos reguladores apenas sobre'
\

os ativos externos, basicamente reservas e empréstimos. \ '\, ",

I
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No cálculo do custo do capital próprio dessa unidade devemos utilizar o custo do capital

próprio de bancos comparáveis, ou seja, bancos com perfil preponderantemente de varejo que

tenham uma baixa relação entre empréstimos e depósitos, já que o risco dessa unidade é
".~ ..

semelhante ao risco desses bancos. Isso decorre das premissas utilizadas na definiçãoda taxa

monetária, quando procuramos imunizar o valor do capital próprio contra flutuações das taxas

de juros, e da alocação de capital próprio como se a unidade fosse um banco independente ..

o custo de oportunidade dos fundos para um portfolio de empréstimos depende' de alguns
j

fatores que afetam seu risco sistemático: sua duration e a parcela de seu risco de crédito que
\ ,'; ,

não pode ser diversificada. Riscos de crédito diversificáveis não afetam o \ custo de
• L,-- r .

oportunidade dos fundos; isso está refletido no cálculo do fluxo de caixa esperado gera~o 'pelo
'.

portfolio de empréstimos.

Uma fonte de dados usada com freqüência para estimar taxas de portfolios de risco de crédito

e duration equivalentes é o preço de mercado de títulos de dívida comercializados

publicamente; porém uma comparação direta de taxas pode ser inadequada, a menos que

sejam efetuados ajustes que considerem as diferenças entre essas modalidades dei
I'
i"
1.'.financiamento.
i', , l

".!: I

A definição da estrutura de capital para a unidade de atacado é semelhante à da unidade deI '
varejo, ou seja, percentual obrigatório entre capital próprio e ativos. \}'

Como a taxa monetária e a estrutura de capital foram definidas de forma a minimizar o risco

da unidade, devemos usar o custo de capital próprio desalavancado (unlevered) do banco

como sendo o custo de capital da unidade de atacado.

A tesouraria do banco lida com as transferências de recursos entre as unidades de varejo e de

atacado, administra a carteira de títulos do banco, é responsável pelo gerenciamento "de riscos
I'

do banco e, para simplificar, vamos assumir que também é responsárrl pela solução do

problema dos custos compartilhados. Na alocação do capital próprio ire~~,$ utilizar o mesmo

critério utilizado nas outras unidades, ou seja, a aplicação do percentual ;obrigatório sobre os

seus ativos externos.
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A tesouraria irá receber um spread igual à diferença entre as taxas monetárias paga~!à~bi,dade

de varejo e recebidas da unidade de atacado. Serão alocados os ganhos e perdas re!dr~ht~!saos! \
descasamentos e arbitragens entre prazos, taxas e moedas. Como os resultados!" desses

descasamentos flutuam ao longo do tempo em função das flutuações das taxas d~ ~ercado,
'\, "

isso resulta em risco para os acionistas. Esse risco pode ser minimizado com o ~~~~íliode
',' \ ','"

operações nos mercados futuros. Isso irá refletir-se no custo de capital, q'ueipoderáJs~r maior
~ !:':f~1

que o do banco como um todo se não existirem operações de hedge. Os autores rechmendam
,')1/

fundir à tesouraria o escritório central cujo processo de avaliação é o mesmo l~ue para

corporações diversificadas. \

;-; J'

': 1~'

'·"f
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6.2. O modelo proposto por Miller

6.2.1. O banco como um empreendimento

Segundo MILLER (1995), ao estabelecer o valor de um banco como um empreendimento, os/ ..
I '

ativos possuídos pelo banco não precisam ser avaliados individualmente, exceto em

circunstâncias especiais. O valor relevante a ser estimado deve ser baseado na capacidade de
.. ,, ..

geração de resultados futuros do banco como uma unidade operacional íntegra, ie ,n~,O.nos
J "rI.;· ,

~ , ,I.,

ativos específicos que o banco possui. Nesse nível de análise, os ativos indiv(iduais são

importantes apenas na medida em que eles ajudam a explicar a base para resultados/futuros.
i I

Situações em que empréstimos ruins ou ativos imobiliários representam uma parte substancial

da base de ativos podem requerer uma análise especial. Ativos individuais também são mais

importantes quando os 'resultados recentes têm sido pobres e as projeções não sãd boas. Em[:
}'

casos assim, um indicador mais acurado do valor total do banco pode ser o valor ~'íquido de

seus ativos, ao invés do potencial de resultados futuros.

6.2.2. O conceito da franquia do banco

Avaliar um banco como um empreendimento nada mais é do que avaliar a sua franquia

ifranchise). Quando falamos em franquia de um banco, normalmente estamos nos referindo a

uma composição natural de todas as características individuais do banco que o tomam uma

entidade viável economicamente.

Essas características individuais podem incluir: base de clientes, seguro de depósito,

administração e pessoal, localização das unidades, sistemas operacionais, capacidades

tecnológicas, inteligência financeira, canais de distribuição, imagem e fatia de mercado.

Quanto mais fortes forem essas características e quanto melhor elas interagirem, maior é o

valor da franquia. I i

Teoricamente, um comprador não deveria pagar por um banco mais do que o valor atual de

sua franquia. Em outras palavras, o comprador não deveria pagar ao vendedor pelo valor que

ele, comprador, poderá criar no futuro através de melhor gerenciamento e planejamento.

109



Na prática, porém, devido à forte competição que costuma ocorrer no mercado de aquisições

bancárias, especialmente quando o banco em questão é sólido e saudável, o preço pago quase

sempre reflete uma parte das oportunidades de criação de valor que o comprador espera trazer.

Portanto, em um processo de avaliação, o valor potencial do banco é tão importante quanto

seu valor atual.

6.2.3. O método do valor de mercado (market approach)

Esse método avalia o banco baseado em preços pagos na aquisição de bancos similares, com

os ajustes necessários para compensar a falta de comparabilidade direta. Esse método deve ser

usado cuidadosamente pois "cada caso é um caso" e os preços pagos em outras transações

devem ser analisados profundamente.

Devido à já mencionada competitividade do mercado de aquisições bancárias, freqüentemente

os compradores precificam com base nas oportunidades de criação de valor, sejam elas reais

ou não. Conseqüentemente, os preços divulgados refletem tanto o valor atual quanto o valor

potencial. Ao utilizar esses preços para avaliar outro banco, deve ser percebido que algo acima

do valor atual está sendo medido.

A primeira tarefa na aplicação do método de valor de mercado é obter dados sobre transações

semelhantes de aquisições de bancos. Não há duas transações que sejam comparáveis

diretamente. Conseqüentemente, as transações identificadas devem ser ajustadas para

poderem ser comparadas ao banco que é objeto de avaliação.

Há inúmeras variáveis que podem afetar o preço de compra, porém os seis fatores mais

significativos, segundo o autor, são: tipo de mercado, data da venda, tamanho doativo, taxa

de crescimento dos ativos dos últimos cinco anos, taxa de retorno sobre os ativos dbs'últimos

cinco anos e forma de pagamento.

Se o banco que está sendo avaliado tem suas ações negociadas publicamente, então outros

bancos com essa característica podem ser usados como comparáveis. Preço de mercado por

ação mais um prêmio pelo controle fornece uma base para uma estimativa de valor.
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Muito cuidado, porém, deve ser tomado quando se utilizar dados de bancos com ações

negociadas publicamente como uma base para estabelecer valor de um banco de capital

fechado. A dinâmica e os fatores econômicos de seus respectivos mercados são bastante

diferentes. Pode ser útil investigar os índices preço/lucro (P/E - Price/Earnings) de bancos

com ações negociadas publicamente para obter uma média geral de quanto os investidores

estão pagando por um fluxo de resultados. Confiar apenas nessa informação para .estimar o

valor de um banco de capital fechado, porém, é muito arriscado.

o método de valor de mercado tem uma grande vantagem: ele considera transações reais. As

desvantagens, porém, são significativas, especialmente se o banco em avaliação e os seus

comparáveis são de capital fechado.

o preço pago reflete muito mais que o valor contábil do capital próprio ou a lucratividade

atual. Relacionar um preço de mercado a uma medida que nada tem a ver com o mercado, que

é o caso dos valores contábeis, é como comparar "laranjas com bananas".

A mais significativa desvantagem, porém, é que os preços comparáveis freqüentemente

refletem mais que o valor atual da franquia do banco vendido. A relação entre preço e valor

depende de circunstâncias únicas e percepções do comprador e do vendedor. Portanto, esse

método deve ser usado cuidadosamente, com plena consciência do que está e do que não está

incluído nos dados das vendas comparáveis.

Apesar das desvantagens do método do valor de mercado, essa técnica pode ser útil na

checagem dos valores derivados de outros métodos, se usado adequadamente.

"~
, "'~.I. ,

ti.

6.2.4. O método do valor presente dos resultados futuros (income approach)

Esse método avalia o banco baseado no valor presente líquido dos resultados futuros (mais

bem medidos pelo fluxo de caixa disponível) gerados pelo banco. Esse resultado futuro tem

dois componentes:
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• Caixa real disponível para os acionistas anualmente, após atender todas as despesas,

reservas e exigências de capital necessárias para manutenção do negócio atual.

• O valor residual do banco ao fim de um período especificado de projeção (tipicamente dez

anos).

O pnmeiro componente, caixa disponível para os acionistas, pode ser entendido como a

capacidade de pagamento de dividendos do negócio. O segundo componente, valor residual, é

análogo ao valor da franquia do banco se ele fosse vendido ao final do período de projeção.

Projeção do fluxo de caixa disponível

O fluxo de caixa disponível é obtido pelo resultado líquido do banco após adicionar ao capital

o montante necessário para atender às exigências regulatórias. Essa fórmula é adequada pois

todos os bancos são obrigados a obedecer a certas regras específicas sobre dividendos e

capital:

• Bancos têm várias exigências de capital mínimo que não podem ser violadas.

• Dividendos só podem ser pagos na medida em que o capital não seja reduzido.

• Lucro líquido é a base para determinar dividendos permitidos e/ou potenciais.

O mais importante aspecto do processo de avaliação é a projeção dos fluxos de caixa

disponíveis. Para chegar a esses valores é necessário projetar o balanço e o demonstrativo de

resultados do banco em avaliação.

O primeiro passo para projetar os fluxos de caixa disponíveis é projetar os principais ítens do

balanço do banco. O balanço contém os direcionadores de receitas e despesas, tais como

empréstimos, investimentos, depósitos, etc. Estimar resultados futuros baseados nesses

direcionadores é um método mais complexo do que simplesmente extrapolar receitas e

despesas históricas. O uso desse método se justifica, porém, porque ele permite uma reflexão

mais acurada da maneira que o resultado é realmente gerado no banco.
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Simultaneamente à projeção dos principais ítens do balanço, as receitas, despesas e fluxos de

caixa futuros podem ser estimados com base em uma série de suposições, principalmente

quanto a resultado financeiro líquido, resultado não financeiro, despesas de pessoal e outras

despesas operacionais.

A relação mínima entre capital próprio e ativos requerida pelas normas do BIS (Bank 01

International Settlement) de risk-based capital é uma variável crítica do processo de

avaliação, já que tem um impacto nos níveis do fluxo de caixa disponível. Essas regras do BIS

especificam claramente o nível mínimo de capital que deve ser mantido. Freqüentemente,

porém, o banco apresenta excesso de capital. O modelo de projeções não deve, entretanto,

assumir que esse capital em excesso pode ser distribuído como dividendo.

Com os fluxos de caixa total e disponível projetados, o processo de avaliação pode ser

completado. Os fluxos de caixa disponíveis são descontados a valor presente, o valor residual

é determinado e o valor total é calculado pela soma dos dois. As principais variáveis são as

taxas de desconto usadas para converter os fluxos de caixa futuros em valor presente e o valor

residual do banco ao final do período de projeção.

Seleção das taxas de desconto e de capitalização

Uma vez que a avaliação é feita no presente e os resultados estão no futuro, é necessário

compensar os resultados pelo seu valor no tempo. Essa compensação é feita através do

processo de desconto.

A taxa de desconto pode ser imaginada como sendo a taxa de retomo requerida para investir

em um fluxo de resultados levando em consideração os investimentos alternativos e o risco e

incerteza desse fluxo de resultados. A taxa de desconto é composta de dois componentes:

• Uma taxa de retorno livre de risco: o retomo que um investidor poderia obter sem

assumir nscos.

• Um prêmio pelo risco: o retomo adicional que um investidor requereria para investir em

um ativo específico.
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o autor diferencia taxa de desconto e taxa de capitalização. A relação matemática entre essas

taxas é a seguinte:

Taxa de desconto

Taxa de capitalização

Crescimento futuro anual dos resultados

A taxa de capitalização converte uma simples estimativa de resultado anual em um valor atual

capitalizado desse resultado, enquanto a taxa de desconto converte um fluxo futuro de

resultados em valor presente.

A taxa de capitalização, portanto, também reflete a taxa livre de risco e o prêmio pelo risco.

Adicionalmente, porém, a taxa de capitalização reflete as perspectivas de crescimento dos

lucros a longo prazo.

Teoricamente, pode haver um problema potencial se a taxa de crescimento exceder a taxa

livre de risco mais o prêmio pelo risco. Na prática, porém, esse problema não será encontrado

por duas razões:

• É improvável que qualquer negócio tenha expectativa de manter uma taxa de crescimento

dos resultados muito alta na perpetuidade.

• Taxas de crescimento mais altas normalmente implicam em riscos maiores, requerendo,

portanto, um aumento no prêmio pelo risco.

Há três métodos que podem ser usados para estimar uma taxa de desconto adequada:

• Soma (summation): nesse método a taxa de desconto é obtida a partir de seus

componentes estruturais.

• Custo médio ponderado de capital: a taxa de desconto é calculada a partir dos custos de

capital próprio e de terceiros e da estrutura de capital associada ao ativo em questão.
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• Comparação com o mercado: por esse método a taxa de desconto é estimada pela

comparação entre o ativo em questão e outros investimentos similares.

\.

1) O método da soma (summation) baseia-se na idéia de que uma taxa de desconto pode ser

vista como sendo composta de duas partes: a taxa de retomo livre de risco e o prêmio pelo

risco. A taxa livre de risco é o retomo que um investidor pode obter com alguma certeza em

um investimento disponível no mercado.

Títulos governamentais são normalmente usados como uma proxy da taxa livre de risco.

Como os processos de avaliação envolvem, normalmente, valores baseados em projeções de

resultados de longo prazo, as taxas de títulos de prazos mais.longos são, freqüentemente, mais

adequadas como proxy da taxa livre de risco.

A parte do prêmio pelo risco da taxa de desconto deve refletir o risco associado ao ativo ou

negócio em avaliação e o risco associado ao mercado. Uma técnica que pode ser usada para

quantificar o prêmio pelo risco é o CAPM (capital asseI pricing model). Em forma de equação

o CAP M é aplicado na determinação da taxa de desconto como:

=
Taxa de desconto

Taxa livre de risco
+

(prêmio pelo risco x beta)

onde o prêmio pelo risco equivale ao risco sistemático do mercado para todos os negócios e o

beta reflete o risco associado ao negócio específico em avaliação, relativamente a todos os

outros negócios. Esse modelo é mais aplicável a negócios que têm ações muito negociadas.

Um bom histórico de negociações de ações é necessário para termos uma base histórica para

estimação do beta. "".

2) A segunda técnica usada para estabelecer uma taxa de desconto é o método do custo médio

ponderado de capital. Esse processo é simplesmente uma média ponderada baseadano mix e

nos custos de capital.

•• ~ •••., I
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3) A terceira técnica é o método da comparação com o mercado. Com essa técnica. as. taxas

de desconto são examinadas em situações similares 00 ativo em questão. em termos de
vendas, nível de 1lK.'1'Os. risco e liqüidez. A taxa é então selecionada" em cposíçãoao método

&-1 soma onde a taxa é construída a partir de seus componentes.

Para avaliação de negócios, os dados de ações negociadas 'publicamente tornecem uma

medida substituta para a taxa de desconto. assumindo que os negócios transacionados. 't'; I
publicamente são similares àquele em avaliação. O bastante divulgado índice preç.o/h.i~1, (P/E

_ Price/'Earnings) forneceurna idéia gemi dos rendimentos requeridos pelo mercado. As

deficiências do índice P/E são, Iníelizmeme, substanciais:

• O preço reflete as expectativas dos Investidores para o futuro enquanto os lucros são

• O P/E de uma empresa em particular pode ou não ser comparável 00 negócio em

avaliação,

• O preço usado no P/E é. normalmente, para uma posição minoritária.

Apesar dessas deficiências, o índice P/E pode ser uma maneira uh! de determinar uma taxa de

desconto. A melhor maneira de aplicar o PIE é usar um PIE médio para uma amostra de

empresas comparáveis. Os cálculos seriam como mostrado abaixo:

=
Estimativa inicial da taxa de desconto

[(1 + prêmio pelo controle) / (PIE médio para amostra de empresas comparáveis)]
+

Taxa de crescimento dos resultados projetada para essa amostra.

o prêmio pelo controle deve ser aplicado ao inverso do índice PIE porque o 'pIE reflete uma
\ .

posição minoritária na empresa. O crescimento esperado na amostra de emPr.esas deve ser

adicionado porque o inverso do PIE computa a taxa de capitalização e, '\d6mo} dbscrito
f \.

anteriormente, a taxa de desconto é a taxa de capitalização mais o crescimento anual. •••.•.,~..1
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o prêmio pelo controle é usado para ajustar o PIE a uma posição majoritária que é usada

como uma proxy da taxa requerida de retomo. O prêmio pelo controle está relacionado

diretamente à habilidade do acionista majoritário influenciar nos fluxos de caixa e lucros

futuros.

': .

Uma solução para esse problema é usar índices PIE de aquisrçao ao invés de PIE de
,~\;,

transações com ações. Esse método evita o problema de ajuste do prêmio pelo; controle. A

fórmula a usar é:

=
Estimativa de taxa de desconto

[(Lucros da amostra de empresas comparáveis) / (Preço pago por essas empresas)]
+

Taxa de crescimento projetada para essas empresas.

6.2.5. Sensibilidade do valor a alterações nas suposições

Geralmente as estimativas finais de valor são muito sensíveis a alterações nas suposições. É

por essa razão que dois compradores podem avaliar um banco diferentemente, mesmo usando

a mesma metodologia. Conseqüentemente, é essencial que as suposições adotadas sejam

selecionadas cuidadosamente e somente após uma profunda análise do banco-alvo.

As suposições mais críticas são: margem líquida financeira, despesas operacionais, provisão

para perdas em empréstimos, taxa de desconto para os fluxos de caixa disponíveis e taxa'der.~
capitalização para o fluxo de caixa disponível residual. ,
A margem líquida financeira e as despesas operacionais são os ítens que apresentam maior

impacto no valor. Portanto, as projeções desses dois ítens precisam ser analisadas

cuidadosamente. Diferentes suposições e situações de compradores podem ter um impacto

significativo no valor percebido de um banco-alvo.
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6.2.6. Depósitos essenciais como um tipo especial de ativo intangível

A base de depósitos essenciais (core deposits) é um ativo intangível único para os bancos.

Eles são, usualmente, o maior ativo intangível individual potencialmente amortizável

associado a uma aquisição bancária.

Os depósitos são um passivo do banco, mas sua existência pode criar um ativo intangível, Na

superfície isso pode aparentar ser uma contradição, mas não é. Os depósitos são vitais para um

banco, sem eles não haveria fundos para empréstimos e investimentos. Quando um banco é

adquirido, o comprador recebe uma base estável de relacionamentos com os clientes. Essa

base de clientes traz beneficios econômicos demonstráveis ao comprador.

Com o objetivo de atrair depositantes, agências são construídas, funcionários são contratados,

prêmios são oferecidos, e investe-se em propaganda. Essas atividades são evidência de que os

depósitos têm valor e os bancos estão dispostos a pagar mais do que apenas o seu custo

financeiro para atraí-los.

Os aspectos críticos associados aos depósitos essenciais não estão relacionados à existência de

beneficios econômicos, que eles claramente trazem, mas à medida desses benefícios

econômicos e à determinação de sua vida útil, se é que ela é finita e mensurável.

Assim como outros tipos de ativos, há várias metodologias para avaliar a base de depósitos

essenciais. Cada metodologia tem vantagens e desvantagens, assim como limitações práticas.

As mais usuais são: custo histórico de desenvolvimento, custo poupado ou economizado e

resultados futuros.

Método do custo histórico de desenvolvimento

Uma maneira possível de estabelecer o valor de uma base de depósitos essenciais é determinar

os custos realmente incorridos para atrair esses depósitos.

Esse método apresenta algumas dificuldades práticas muito sérias. Mesmo para bancos com

excelente contabilidade de custos e sistemas de informações gerenciais, identificar a relação

entre certos custos e os relacionamentos resultantes com os clientes é virtualmente impossível,
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Outro problema com esse método é que o banco já deduziu, para efeito tributário, o custo da

aquisição dos depósitos como parte das despesas operacionais normais. Portanto, refletir esses

custos de aquisição na determinação do valor dos depósitos essenciais para efeito tributário

pode implicar em dupla contagem dessas despesas. Por essas razões esse método raramente é

utilizado.

Método do custo economizado ou poupado

Conceitualmente, esse método está baseado na premissa de que os depósitos em avaliação têm

valor porque o custo de fundos alternativos é maior. A taxa alternativa de fundos mais usada

para essa comparação inclui os custos financeiros e despesas de manutenção de certificados de

depósitos bancários (CDB's).

As saídas de caixa associadas a esses depósitos incluem os custos financeiros dos depósitos,

os custos de manutenção (líquidos de qualquer comissão) e a saída dos próprios depósitos.

Essas saídas futuras de caixa são descontadas a uma taxa de juros de mercado que reflete a

curva de rendimento (yield curve) da fonte alternativa de fundos no momento da avaliação. A

diferença entre o nível real dos depósitos adquiridos e o valor presente líquido do fluxo futuro

de caixa descontado é o valor do beneficio gerado pela base de depósitos.

Um problema prático surge quando não é possível determinar a curva de rendimento dos

CDB's. Uma suposição razoável a fazer é que a forma da curva de rendimento dos CDB's seja

a mesma que a da curva de rendimento dos títulos sem cupom (zero-coupons) do tesouro

norte-americano.

Método dos resultados futuros

Essa técnica estabelece o valor com base nas diferenças entre os custos dos depósitos (tanto
~i'~,

financeiro quanto de manutenção) e os resultados gerados pela utilização desses depósitos

para fazer empréstimos e investimentos, bem como as comissões cobradas sobre as contas de
Mo'

depósito. A desvantagem desse método é a possibilidade de dupla contagem do valor.
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A taxa de desconto usada para converter o fluxo futuro de resultados em valor presente deve

refletir os riscos dos negócios de tomar depósitos e fazer empréstimos.

Estabelecer valor com base em resultados futuros é freqüentemente o método mais complexo

e dificil, pois várias despesas operacionais e de manutenção devem ser alocadas aos ativos

geradores de resultado e aos depósitos. Sem uma boa contabilidade de custos ou sistema de

rentabilidade de produtos, essa alocação de custos pode ser dificil.

Esse método, apesar de não ser muito adequado para efeito fiscal e tributário, é o melhor para

avaliar a aquisição de agências e o respectivo valor dos depósitos a serem adquiridos.

6.2.7. Casos especiais

Bancos enfrentando prejuízos recentes

Nesse caso, o uso do método de comparação com o mercado pode não refletir precisamente o

valor real, e o método de valor presente dos resultados futuros pode estar distorcido pelos

prejuízos recentes. Se for esperado que os prejuízos continuem nos próximos anos, pode ser

apropriado estimar o valor líquido dos ativos do banco, i.e., o valor de mercado dos ativos do

banco menos o valor de mercado de seus passivos. Em situações extremas, o valor de

liquidação do banco pode ser a mais adequada medida de valor.

A situação mais provável é um banco que enfrentou prejuízos recentes sendo avaliado por um

comprador que é capaz de melhorar seu desempenho. Nesse caso, é necessário primeiro

construir um balanço detalhado de como o banco está na data da aquisição. Esse balanço deve

refletir ajustes para "limpar" o banco de forma que seu desempenho possa ser projetado como

uma entidade saudável. Esse balanço "limpo" seria o ponto de partida para um novo

demonstrativo de resultado. É essencial que o novo demonstrativo de resultado" reflita

imediatamente as despesas associadas à "limpeza" dos problemas existentes.

120



Bancos com baixo índice de capital

Uma situação próxima da anterior, bancos com prejuízos, é um banco com baixo índice de

capital, freqüentemente abaixo dos níveis mínimos regulatórios. Nessa situação, é difícil

aplicar o método de valor de mercado, a menos que bancos com níveis similares de capital

tenham sido vendidos recentemente e possam ser usados como comparáveis. Um bom método

seria algo similar ao descrito acima: projetar o valor pelo método do valor presente dos

resultados após uma injeção de capital e então ajustar esse valor para refletir essa injeção.

A diferença entre a situação de baixo capital e de prejuízos recentes é para onde o dinheiro

vai. O dinheiro usado na "limpeza" do banco vai, presumivelmente, para terceiros. Na

situação de baixo capital, a injeção de capital permanece no banco e ajuda a gerar lucros,

apesar de estar indisponível para os acionistas até que o banco seja vendido ou esteja

suficientemente rentável para que haja geração interna de capital.

Apesar das diferenças nos efeitos, a avaliação de bancos com baixo capital pode ser realizada

essencialmente da mesma maneira que para bancos com prejuízos recentes. A chave está em

estabelecer um balanço inicial refletindo a injeção de capital necessária.

Uma outra possibilidade é que o balanço esteja tão fraco que não possa ser ajustado dentro de

limites realistas, tanto financeiros quanto de tempo. Nesse caso extremo, o valor de liquidação

pode ser a medida mais adequada de valor.

Bancos com possíveis perdas futuras com empréstimos

Esse pode ser um problema grave, particularmente em bancos pequenos onde poucos e

grandes empréstimos problemáticos têm um impacto desproporcional nas condições

financeiras do banco e no subseqüente valor para um comprador.

Uma maneira de refletir essa exposição incerta é identificar separadamente aqueles

empréstimos problemáticos no demonstrativo de resultados projetados do banco. Ao invés de

uma linha chamada "provisão para perdas com empréstimos", existiriam duas: "provisão para

perdas com empréstimos problemáticos já identificados" e "provisão para perdas com outros

empréstimos".

121



A vantagem dessa técnica de separação é que uma provisão anual normal para perdas com

empréstimos poderia ser aplicada para todos os outros empréstimos, enquanto o impacto

específico dos empréstimos problemáticos no valor estimado pode ser isolado.

Empréstimos e perdas com empréstimos apresentam aspectos únicos para os bancos (e outras

instituições financeiras) pelas seguintes razões:

• Empréstimos (que são, em última análise, contas a receber) constituem uma grande parte

da base de ativos.

• Perdas com empréstimos podem ser difíceis de prever.

É esse segundo aspecto que complica bastante o processo de avaliação. Essa imprevisibilidade

das perdas com empréstimos está ligada à falta de controle, por parte do banco, dos vários

fatores externos que podem influenciá-las.

Bancos altamente alavancados

Bancos que apresentam altos índices de endividamento podem ter lucros históricos que

distorcem o potencial de resultados intrínseco à instituição. Se um banco tem alto

endividamento, seus encargos financeiros fixos podem ter um impacto significativo nos seus

lucros líquidos e fluxos de caixa disponíveis.

Avaliar um banco altamente alavancado é mais adequado através da sua análise em uma base

livre de dívidas (desalavancado), tanto histórica quanto projetada. A partir daí podemos usar..
tanto o método de comparação com o mercado quanto o método de valor presente dos

resultados futuros para avaliar o banco desalavancado. Do valor obtido devemos subtrair o

montante de dívida para chegar ao valor do banco alavancado.

\ i. /
\ I
, \

Compradores de agências se confrontam com um conjunto único de circunstâncias, incluindo
l'

o problema de definir exatamente o que está sendo adquirido. Algumas agência~ são
I)

Aquisição de agências
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praticamente bancos autocontidos com sua própria base de clientes, enquanto outras são

simplesmente centros de prestação de serviços para depósitos rotineiros e pagamento de

empréstimos.

A situação mais provável, e mais complexa, é quando um banco está vendendo uma agência

como uma unidade de negócios, incluindo ativos geradores de lucro e não geradores de lucros,

bem como a base de clientes.

.
A técnica mais direta de avaliação de uma agência bancária como uma unidade de negócios é

(I

computar o valor líquido de seus ativos. Essencialmente, quando uma agência é adquirida com

ativos e passivos iguais, o preço pago reflete o valor dos depósitos essenciais intangíveis, a

sua base de clientes. Conseqüentemente, o comprador deve estar confiante que um número

significativo de depositantes não irá transferir suas contas quando a agência for vendida.

Um outro método é projetar os resultados e fluxos de caixa dos ativos adquiridos e passivos

assumidos. O método normal de valor presente dos resultados futuros poderia então ser usado

para avaliar a agência. Ao usar esse método, as exigências adicionais de capital devem ser

consideradas no cálculo do fluxo de caixa disponível.

Em alguns casos, o comprador da agência está levando apenas os depósitos e ativos fixos da

agência. Nenhum ativo além da estrutura física está sendo adquirido. Na determinação do

valor desse tipo de aquisição de agência, o comprador pagará um prêmio pela base de clientes.

Esse prêmio representa o valor dos depósitos essenciais intangíveis.
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6.3. O modelo proposto por Jobnson

De acordo com JOHNSON (1996), o foco dos órgãos reguladores em contabilidade a valor de

mercado é significativo e crescente, conforme já apresentado no capítulo 2. A tendência de

fusões bancárias exige técnicas mais sofisticadas de avaliação. A composição dos portfolios

de ativos e passivos bancários e a exposição ao risco da taxa de juros reforça a importância

dos conceitos de avaliação a mercado como um pré-requisito para avaliar um banco

comercial.

6.3.1. A base para os modelos de avaliação a mercado

Todos os modelos de avaliação a mercado para os ativos e passivos são baseados no conceito

de valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros. As especificações exatas de um modelo,

porém, dependem das características particulares de cada instrumento financeiro. O valor de

mercado de alguns instrumentos pode ser adequadamente aproximado pelo valor contábil e,

para algumas categorias, as avaliações profissionais são as melhores estimativas.

Em geral, os principais parâmetros dos modelos de avaliação a mercado são:

• Fluxos de caixa futuros.

• Prazo de vencimento.

• Taxa de desconto apropriada.

Os fluxos de caixa futuros devem ser determinados a partir de grupos homogêneos de ativos e

passivos. Esses instrumentos devem ser agrupados para determinar seus volumes 'totais, o

cupom e a maturidade média.

A taxa usada para descontar os fluxos de caixa futuros não é a taxa do cupom e sim a taxa

determinada pelas condições atuais do mercado.
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Os fatores que são importantes na definição dessa taxa são:

• O nível atual das taxas de juros amplamente cotadas pelo mercado.

• A relação normal entre as taxas de juros para a categoria do título ou empréstimo e outras

taxas de juros amplamente cotadas pelo mercado.

• A forma da curva de rendimentos, principalmente quanto aos diferenciais entre taxas de

curto e de longo prazo.

• Risco de inadimplência para os títulos e empréstimos.

o nível atual das taxas de juros depende das condições no momento da avaliação.

A relação entre as taxas de curto e de longo prazo não pode ser prevista com base em

nenhuma relação consistente passada. Existe, porém, uma regra geral, observada ao longodos

anos: as taxas de juro de curto prazo são menores que as taxas de longo prazo. A exceção a

essa regra ocorre quando a taxa de inflação é alta. Nesse caso, as taxas de curto prazo são

maiores que as de longo prazo. Portanto, a menos que exista um ambiente de alta inflação, as

taxas usadas para descontar instrumentos de curto prazo devem ser menores que as taxas de

desconto usadas para os instrumentos de longo prazo, do mesmo tipo e/ou classe de risco.

Geralmente, os prêmios pelo risco crescem durante períodos de altas taxas de juros. Por outro

lado, quando as taxas estão relativamente baixas, os prêmios pelo risco também são reduzidos.

Portanto, os prêmios pelo risco de inadimplência associados a ativos bancários específicos

devem ser determinados de acordo com o ambiente das taxas de juros. Prêmios pelo risco de

inadimplência relativamente altos são razoáveis apenas quando o nível geral das taxa~, de juros
\,

é alto.
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6.3.2. Diferenças entre valor de mercado e valor contábil

Para alguns ativos e passivos, o valor contábil se aproxima bastante do valor de mercado. Em

outros casos, alguns fatores podem gerar uma diferença entre valor contábil e valor de

mercado, principalmente:

• Prazo de vencimento.

• Taxas de juros fixas.

• Provisões para resgate de títulos.

• Possibilidade de pré-pagamento de empréstimos.

• Tetos (caps) e pisos (jloors) para as taxas de juros.

• Tratamento off-balance sheet.

As alterações no valor de mercado como resultado de alterações nas taxas de juros também

estão relacionadas a esses fatores. A medida em que esses fatores afetam o valor de mercado

depende das características dos instrumentos financeiros.

6.3.3. Opções embutidas

Opções embutidas (embedded options) são direitos a fluxos de caixa que não estão registrados

no balanço contábil do banco. São, essencialmente, contingências que podem mudar o fluxo

de caixa projetado de um banco. Em cada caso, estão conectadas a um ativo ou passivo

registrado no balanço contábil.
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A natureza das opções embutidas

Os portfolios dos bancos comerciais contêm opções que não são apresentadas separadamente.

Elas estão contidas nos portfolios de títulos e de empréstimos e na base de depósitos:

• Government pass-through securities e hipotecas.

• Callable bonds.

• Empréstimos com taxas variáveis.

• Depósitos.

Quando o banco possui a opção diz-se que ele está numa long position, isto é, que a opção é

um ativo. Se o objeto da opção também é um ativo para o banco, essa posição aumenta o valor

de mercado do ativo. Se o objeto da opção é um passivo para o banco, essa posição reduz o

valor de mercado do passivo.

Quando a outra parte possui a opção, o banco está numa short position, isto é, a opção é um

passivo. Se o objeto da opção é um ativo para o banco, essa posição reduz o valor de mercado

do ativo. Por outro lado, se o objeto da opção é um passivo, essa posição aumenta o valor de

mercado do passivo.

Government pass-through securities são títulos garantidos por hipotecas. Os investidores e

emprestadores podem não receber o fluxo de caixa prometido por causa dos pagamentos

antecipados. Os devedores das hipotecas têm o direito de comprar de volta a hipoteca inteira,

freqüentemente ao par, isto é, sem nenhuma penalidade. Essa é uma opção de compra (cal!

option) possuída pelo devedor.

li
'I. ;,

Se os pagamentos são recebidos após uma queda das taxas de juros, o investidor dess~\s títulq~
I ":""

enfrenta o risco de reinvestimento; isto é, enfrenta o risco de não ser possível irrvestir~~~'
" I

pagamentos antecipados a taxas de juros atraentes (ou mesmo rentáveis). ; .".



Como o banco está numa short position (o tomador possui a opção), essa opção

de mercado das mortgage pass-through securities e das hipotecas.

Callable bonds também podem ser pagas antecipadamente pelo emissor. O

uma opção de compra e o banco enfrenta risco de reinvestimento. O banco I.<Ul11l;l;,~_l'l1

possui esse título está em uma short position. Essa opção reduz o val~'de

portfolio de títulos.

Empréstimos com taxas variáveis têm um valor de mercado próximo do valor contábil

porque quando as taxas de mercado flutuam, as taxas de juros (coupons) desses empréstimos

também o fazem. Se existe uma restrição para a flutuação das taxas dos empréstimos, essa

igualdade virtual entre valor contábil e de mercado não ocorre em todos os casos. Os

instrumentos através dos quais essa restrição ocorre são os tetos (caps) e pisos (jloors) para as

taxas de juros.

Se um empréstimo tem um cap para as taxas de juros, o devedor tem o direito efetivo de

receber do banco o fluxo de caixa equivalente aos pagamentos de juros acima do capo Esse

fluxo de caixa compensa exatamente o maior pagamento de juros que o tomador seria

obrigado a fazer. O devedor possui uma opção de compra para a qual não existe preço de

exercício. Essa opção é automaticamente exercida quando as taxas de juros sobem. O banco

está em uma short position e o valor de mercado da opção reduz o valor de mercado do

empréstimo.

Quando existe umfloor associado a um empréstimo com taxa variável, o banco tem o direito

de receber do devedor os fluxos de caixa que repõem os montantes não recebidos por causa da

queda das taxas de juros. Nesse caso, o banco possui uma opção de venda. Não existe ;preço
(.~:'; ,! .i

de exercício e a opção é automaticamente exercida quando as taxas de juros caem. O ,b'àircp
, "

está em uma long position, o que faz com que o valor de mercado do empréstimo aumente.

A opção mais comum associada aos depósitos é a penalidade por resgates anteciPaio

banco tem o direito de reter parte ou todo o rendimento que seria devido. O banco está em

uma long cal! position que reduz o valor do passivo.
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Avaliação das opções embutidas

o modelo de avaliação de opções de BLACK e SCHOLES (1973) é útil para opções

associadas a cal/able bonds, enquanto que o modelo de avaliação de opções futuras de

BLACK (1976) é adequado para empréstimos com taxa variável e depósitos.

Nem o modelo de BLACK e SCHOLES (1973), nem o modelo de BLACK (1976), são

adequados para avaliar as opções embutidas nos investimentos relativos a hipotecas

(mortgage related investiments) , porque o exercício da opção de pré-pagamento não está

associada, necessariamente, a alterações nas taxas de juros do mercado. Portanto, é necessário

assumir uma hipótese sobre pré-pagamentos e então determinar o efeito líquido desses pré-

pagamentos sob vários cenários de taxas de juros.

Os passos desse processo devem ser:

• Determinar os fluxos de caixa do portfolio sem pré-pagamentos.

• Determinar os fluxos de caixa do portfolio com pré-pagamentos.

• Determinar o valor do portfolio com e sem pré-pagamentos, assumindo um ambiente de

taxas de juros.

•
"\ .

Determinar a diferença entre o valor de mercado do portfolio com e sem pré~págâmentos.
~. ,~,',~.

. r
~" (

.(
• Alterar o ambiente de taxas de juros tantas vezes quanto desejado, recalcular- o valor do

portfolio com e sem pré-pagamentos e calcular a diferença entre os valores preserí~es para

d ' . r r

ca a cenano, /XJ' ,)\' !

\

• Estimar a probabilidade de cada cenário de taxas de juros.
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• Ponderar as diferenças de valor presente com suas respectivas probabilidades para chegar

ao valor da opção.

Essa metodologia de avaliação permite que os pré-pagamentos sejam incluídos na análise e

também possibilita uma análise de sensibilidade às taxas de juros.

A provisão para resgate de uma callable bond reduz o seu valor de mercado. A relação entre

uma cal/able bond e uma noncal/able bond é: l'
MVn=MVc+C

onde

MVn = Valor de mercado da noncal/able bond

MVc = Valor de mercado da callable bond

C = Valor de mercado da call option

Ou seja, um banco comercial que possui uma callable bond está em uma long positton em

uma noncallable bond e em uma short position na cal! option:

MVc=MVn-C

O preço de resgate estipulado no contrato de emissão do título é o preço de exercício da opção

de compra.

"

Quando tetos (caps) ou pisos (jloors) de taxas de juros estão associados a empréstimos com. .
taxas variáveis, essas opções não são explicitamente precificadas. Da perspectiva do banb'o,~!
um cap é uma short position em uma opção de compra. Umfloor é uma long position em uma

t"'\!1
opção de venda. Ambos podem ser avaliados através do modelo de opções futuras ~e'OBLAC~

(1976).
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Quando o modelo é aplicado em caps e fioors de taxas de juros, o valor atual de mercado do

contrato futuro do ativo-objeto é substituído pela taxa de juros futura para a vida da opção,

enquanto o preço de exercício é substituído pelo valor do cap oufioor.

Portanto, o valor da opção também é uma taxa. É o valor da opção por dólar de saldo do

empréstimo que é coberto pelo cap ou fioor. O montante de saldo do empréstimo que será

afetado é o saldo do empréstimo multiplicado pela fração do ano que representa a freqüência

de repactuação da taxa de juros. Já que a opção cobre um período futuro, esse montante deve

ser descontado ao presente pela taxa futura.

6.3.4. O impacto das flutuações das taxas de juros

O valor de mercado do portfolio de um banco comercial é vulnerável ao risco da taxas de

juros. Os mesmos princípios que regem os títulos de renda fixa são relevantes para os ativos e

passivos bancários:

• Existe uma relação inversa entre as alterações das taxas de juros e as alterações no valor

de mercado.

• O valor de mercado dos instrumentos financeiros de prazo mais longo é mais sensível às

alterações das taxas de juros.

• O valor de mercado dos instrumentos financeiros que pagam, periodicamente, juros e/ou
t

principal é menos sensível às alterações das taxas de juros que os instrumentos financeiros
": \

que pagam juros e principal apenas no vencimento. Em outras palavras, instrumentos com
t,

coupon menor são mais sensíveis a alterações nas taxas de juros que instrumentos 'com]~
coupons maiores. \" \

Opções embutidas ;. I1)
Os mortgage-related investiments são analisados sob diferentes cenários de taxas de juros

para chegar a uma estimativa do valor da opção de pagamento antecipado. Para determinar o
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efeito das alterações das taxas de juros base, os cálculos devem ser refeitos para os novos

patamares de taxas.

No caso das callable bonds e dos capse floors de taxa de juros, há duas metodologias

razoáveis:

• Recalcular o valor das opções com as novas taxas de juros usando tanto o modelo de

precificação de opções de BLACK e SCHOLES (1973) quanto o modelo de precificação

de opções de futuros de BLACK (1976).

• Usar delta (a alteração no preço da opção por dólar de alteração no valor do ativo-objeto)

e gamma (a alteração no delta por dólar de alteração no valor do ativo-objeto) para estimar

o valor da nova opção.

Essas duas metodologias levam a resultados diferentes. Quando as taxas de juros sobem e o

valor do ativo-objeto cai, usar delta e gamma produz uma menor queda no valor da opção e

um maior valor final da opção. Quando as taxas caem, usar delta e gamma produz um maior

incremento no valor da opção e, novamente, um maior valor final da opção.

Essencialmente, a metodologia de recalcular completamente o valor da opção leva a

resultados finais mais conservadores; isto é, o valor das opções é menor e tem menor impacto

na avaliação do portfolio. Recalcular o valor da opção também faz com que seja possível

modificar quaisquer parâmetros do modelo, tais como a volatilidade do preço do ativo-objeto

e as taxas de juros, por exemplo, antes de refazer os cálculos. Assim sendo, recalcular os

valores das opções provê informações mais precisas. Entretanto, delta e gamma podem ser

úteis para estimativas rápidas.

'~'n!~)
6.3.5. Modelos de avaliação a mercado para derivativos e ítens of!-bi;ance

sheet ~

Os ítens off-balance sheet cobrem um amplo espectro de atividades. A importância dessas

categorias não pode ser ignorada quando estamos determinando o valor de mercado de um

banco. Alguns desses ítens off-balance sheet são extensões dos tradicionais investimentos e
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serviços de empréstimo enquanto outros são operações de derivativos, que são instrumentos

financeiros transacionáveis.

Unused commitments

Um loan commitment (compromisso de empréstimo) é um compromisso do banco fazer um

empréstimo a uma taxa predefinida por um período específico de tempo. O loan commitment

pode ser documentado em uma carta de compromisso (commitment letter) do banco indicando

sua disposição de fazer um empréstimo para um cliente sob condições específicas. Nessa carta

de compromisso, o tomador pode estar protegido contra incrementos de taxas de juros através

de um lock-in period, usualmente 30 a 60 dias. Mas a carta de compromisso freqüentemente

especifica que a oferta do empréstimo pode ser rescindida no evento de mudanças adversas

das condições financeiras do tomador.

Na medida em que esses comprormssos de empréstimo estão em aberto, mas ainda não

efetivados, esses unused commitments (compromissos não utilizados) representam um passivo

para o banco. A correta avaliação desses passivos off-balance sheet é encontrar seu valor

esperado, isto é, a soma dos compromissos individuais multiplicados por suas probabilidades

de se efetivarem.

Essas probabilidades devem ser determinadas subjetivamente com base na experiência, no

ambiente atual de taxas de juros e nas circunstâncias financeiras específicas d~s clientes do

banco.

Cartas de crédito

Uma cartade crédito (L/e - Letter 01Credit) é ligeiramente diferente de um compromisso de

empréstimo já que a L/C usualmente garante pagamento a uma terceira parte no lugar do

cliente do banco. Essencialmente, uma carta de crédito substitui o crédito do banco-emissor

pelo do cliente. As L/Cs são muito utilizadas pelos bancos, associadas ao financiamento

comercial (principalmente exportação/importação).
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A extensão do compromisso do banco com relação às cartas de crédito é determinada por

vários fatores:

• Uma VC irrevogável não pode ser cancelada antes de uma data específica sem a

concordância de todas as partes envolvidas. Por outro lado, uma L/C revogável pode ser

alterada a qualquer momento pelo banco emissor.

• Uma VC confirmada já foi endossada, garantindo o pagamento de todos os saques contra

os quais foi emitida, enquanto uma VC não-confirmada não carrega essas garantias.

• Uma standbyVC é contingente ao fracasso do cliente do banco em performar sob os

termos de um contrato, tais como um lançamento de commercial papers.

Na avaliação desses passivos ojJ-balance sheet do banco deve ser utilizada a mesma

metodologia usada para avaliar os unused loan commitments. As probabilidades usadas vão

diferir, porém, dependendo da L/C envolvida. Por exemplo, um ranking dessas L/C's em

ordem decrescente de probabilidade de vir a ser fundeada pelo banco pode ser:

• UC confirmada.

• L'C irrevogável não-confirmada.

• UC revogável não-confirmada.

• Standby L/C.

As específicas probabilidades apropriadas dependem da experiência do banco e' das

circunstâncias atuais envolvendo as transações existentes.

Empréstimos transferidos com recurso

Os empréstimos bancários podem ser vendidos para terceiros (1) sem recurso, não

implicando em obrigações futuras se o devedor original pré-pagar ou não pagar; ou (2) com

recurso, dando ao comprador dos empréstimos o direito de ser ressarcido pelo vendedor dos
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empréstimos (banco) se o devedor original não pagar no vencimento ou se ele pré-pagar. Se os

empréstimos são vendidos sem recurso, o banco não tem passivos futuros. Se os empréstimos

são vendidos com recurso, o banco tem um passivo contingente off-balance sheet.

Na avaliação de empréstimos transferidos com recurso, a questão crítica é se o paSSIVO

existente, contabilizado para cobrir a possibilidade de pré-pagamentos e/ou não-pagamentos,

está:

• Razoavelmente definido (sem necessidade de ajustes).

• Excessivo (valor de mercado é menor que o valor contábil).

• Deficiente (valor de mercado é maior que o valor contábil).

Dois fatores primários que devem ser considerados são a experiência (com relação a não-

pagamentos) e o ambiente atual de taxas de juros (com relação a pré-pagamentos).

When-issued securities

o mercado desses títulos envolve a comercialização condicional de títulos governamentais, ou

outros títulos, no intervalo entre a data de anúncio e a data real de emissão; isto é, antes da

data efetiva de emissão.

Esses títulos devem ser avaliados com base em seus compromissos de compra e de venda. No

caso de um compromisso de compra, o valor líquido da transação é o valor de mercado do

título menos o preço de compra. Para um compromisso de venda, o valor líquido da transação

é o preço de venda do título menos seu valor de mercado

Derivativos de taxa de juros

Um derivativo de taxa de juros é um contrato que envolve um produto sensível à taxa de juros

(interest-sensitive) ou a troca da taxa de juros de um instrumento financeiro específico.
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Um contrato de swap de taxa de juros é um acordo entre duas partes para trocar pagamentos

de juros por um período específico de tempo a intervalos predeterminados. O conceito

fundamental é trocar um fluxo de caixa referente a uma taxa de juros fixa por um fluxo de

caixa referente a uma taxa de juros flutuante. O swap de taxa de juros mais básico é o coupon

swap, no qual uma taxa flutuante é trocada por uma taxa fixa.

O montante que serve de referência para o cálculo dos fluxos de caixa é chamado de notional

principal, e é o valor-base pelo qual as taxas de juros serão trocadas. O acordo de swap

também estabelece a data de vencimento e a freqüência de pagamentos. Quando o swap

envolve trocas de taxas de juros sobre ativos é chamado de asset swap. Quando a troca é sobre

passivos, é um liability swap.

O valor de um swap é o valor presente do diferencial dos pagamentos de juros. Cada um

desses pagamentos deve ser descontado à taxa apropriada que se aplica a um instrumento

zero-coupon de mesma duration.

A dificuldade desse processo é que, em sua maioria, os pagamentos pela taxa variável não são

conhecidos com certeza em um dado momento. A exceção a isso é o próximo pagamento.

Também é verdade, porém, que na próxima data de flutuação da taxa variável, a taxa que será

definida para o período subseqüente será exatamente igual à taxa de mercado. Portanto, ao

invés de projetar pagamentos futuros variáveis, é necessário apenas encontrar o valor presente

do próximo pagamento com taxa flutuante e o notional amount, usando-se a taxa de mercado

em vigor como taxa de desconto.

O valor de mercado da parte prefixada do swap apresenta um tipo diferente de desafio. Não

existe dúvida quanto ao montante de cada um desses pagamentos, porém é necessário definir a

taxa de desconto correta a ser usada. O montante de cada pagamento é o notional principal

multiplicado pela taxa prefixada especificada no contrato de swap. Essa taxa fixa (coupon)

normalmente é estabelecida no momento em que o swap é criado (trade date), de modo que o

lado prefixado seja avaliado ao par (notional amount). Na trade date, a taxa prefixada

geralmente é definida pelo valor do rendimento oferecido pelo título do Tesouro de uma

maturidade específica mais um spread. Após a trade date, o rendimento apropriado do swap

flutuará de acordo com a flutuação dos rendimentos do título do Tesouro específico.
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Para precificar os pagamentos prefixados é adequado considerar cada pagamentb como um

título zero-coupon e descontar cada pagamento pela taxa de mercado dos titulos Jer'upon

apropriada para a data na qual os pagamentos serão recebidos. Tecnicamente,ies,tura a

termo das taxas de juros é a relação entre o rendimento dos títulos zero-coupon de> Tesouro e

suas maturidades. Um título noncallable do Tesouro pode ser considerado J plote de

títulos zero-coupon, com a data de cada pagamento (coupon) sendo sua respe~lvalata de

vencimento. Se os rendimentos desse pacote de títulos zero-coupon não são os lesmos dos

titulos zero-coupon equivalentes, existe a possibilidade de se obter lucros com ~arltragem

desses papéis. Porém, a curva das taxas spot dos zero-coupons precisa ser construída,!t invés

de derivada da observação dos stripped Treasury securities (títulos zero-coupon criais pela

separação dos pagamentos de juros e do pagamento do principal no vencimento), porque:

• O mercado convencional de títulos do Tesouro é mais líquido que o dos stripped

securities.

• Os rendimentos em certos segmentos de maturidade do mercado de stripped Treasury são

distorcidos por investidores que acham esses títulos atrativos, elevando os preços e

reduzindo o rendimento.

• Os juros gerados pelos stripped Treasury securities são taxados, criando uma

desvantagem fiscal em relação aos coupon-paying Treasury. Essa desvantagem está

refletida nos rendimentos de mercado.

Já que essa curva de rendimentos é construída, ela é chamada de theoretical spot rate yield

curve ou theoretical zero-coupon yield curve.

Portanto, a curva teórica das taxas spot é construída usando-se as informações.lcurva

convencional de rendimento dos títulos do Tesouro. É necessário, porém, ~~us~~, as

informações dessa curva convencional porque os rendimentos implícitos nessa C~ãO

menores que as taxas zero-coupon teóricas. Pode ser demonstrado que o título de longo p.tazo-do Tesouro, que é vendido ao par terá um valor maior que o par quando cada um dos coupons

é descontado pelo yield to maturity (YTM) dos títulos do Tesouro que vencem na mesma data

em que o coupon é pago. Isso é verdade porque o cálculo do YTM assume reinvestimentos de

todos os fluxos de caixa intermediários pelo YTM. Para um título zero-coupon, não existe
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fluxo de caixa intermediário e reinvestimentos até a maturidade. A taxa spot teórica deve ser

maior para compensar essa diferença.

As taxas spot teóricas são as taxas que igualam o valor presente de cada pagamento associado

a um título do Tesouro ao preço de mercado do título.

,
Já que cada cálculo depende da taxa spot teórica do período atual e do período prévio, é

necessário derivar as taxas spots anteriores primeiro e evoluir período a período, derivando as

subseqüentes taxas spot teóricas.

o valor do lado prefixado do swap é a soma de todos os pagamentos futuros prefixados,

descontados à taxa spot teórica apropriada mais o spread.

o valor do swap será a diferença entre o valor do lado flutuante e o valor do lado prefixado.

Para quem paga pela taxa flutuante, o valor do swap é a diferença entre o valor do lado

prefixado (fluxos de caixa sendo recebidos) e o do lado flutuante (fluxos de caixa sendo

pagos). Para quem paga pela taxa prefixada, o valor do swap será o contrário: flutuante menos

prefixado.

Contratos futuros e a termo

Um contrato futuro de taxa de juros é um acordo negociado publicamente para trocar uma

quantidade padrão de um título de renda fixa, em uma data específica no futuro a um

determinado preço. Um contrato a termo de taxa de juros é similar a um contrato futuro,
f]

exceto que o acordo não é negociável e a quantidade do ativo-objeto não é padrOniZad~\

O comprador de um contrato futuro tem o direito (e a obrigação) de comprar o ativo~jeto

em uma data futura a um preço específico. Nesse ínterim, se o valor do ativo-objeto suo ir, o
U

valor do contrato futuro também sobe. Se o comprador optar por vender o contrato ao invés de

mantê-lo para receber o ativo-objeto, ele realizará um lucro.

o vendedor de um contrato futuro tem o direito (e a obrigação) de vender o ativo-objeto em

uma data e preço específicos. Nesse ínterim, se o valor do ativo-objeto cair, o valor do
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contrato futuro também cai. Se o vendedor comprar um contrato que compense o anterior

(pelo 00\'0 preço, menor) ao invés de entregar o ativo-objeto, ele também realizará um lucro.

Esses princípios basicos tazem do US(i dos futuros um. método viável de proteção (hedge)

contra perdas no JX1rtfi,lü).

A avaliação de contratos futuros se baseia na premissa de que os preços nos mercados futuros

e rio mercado spot para um instrumento tínanceíro especítíéo não posstbíntarão oportunidades

para lucros com arbitragem.

o preço de um contrato futuro de taxa de juros é limitado no seu mínimo pela relação entre o

preço do titulo, (i COUpON do título e a taxa de aplicação de recursos da economia.

F;; Po[l+(kL)(t)] ~ lOO(kc)(t)

onde:

F = preço do contrato futuro

P,J = preço atual do ativo-Qbjeto

kL =. taxa para emprestar (apHcar}

kc = coupon do arívo-oêieto

t = prazo para vencimento do contrato futuro

E o preço de um contrato futuro de taxa de juros também é limitado, no seu máximo, pela

relação entre o preço do título, o coupon do título e a taxa de captação de recursos.

F = Po[l +(kB)(t)] - lOO(kc)(t)

onde:

F = preço do contrato futuro

Pe = preço atual do ativo-objeto

kB = taxa para tomar emprestado (captar)

kc = coupon do ativo-objeto
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t = prazo para vencimento do contrato futuro

o valor de um contrato a termo de taxa de juros pode ser aproximado pelas fórmulas de

avaliação dos contratos futuros. As diferenças entre os dois contratos estão relacionadas

principalmente aos mercados onde eles são oferecidos:

• Contratos futuros são padronizados, negociados em bolsas organizadas e têm um mercado

secundário líquido. Os contratos a termo não são padronizados na sua denominação, não

são negociados e virtualmente não têm mercados secundários.

• Mais de 90% dos contratos futuros não são encerrados contra entrega mas sim pela

compensação por posições opostas. Contratos a termo são encerrados contra entrega.

• Contratos futuros são marcados a mercado (margens de variação), enquanto os contratos a

termo não o são.

• Existe risco de crédito nos contratos a termo, mas quase nenhum nos contratos futuros

porque as bolsas, onde os futuros são negociados, assumem o risco de crédito.

Exceto por essas diferenças, os contratos futuros e a termo são similares na construção e a

mesma lógica de arbitragem é apropriada para ambos.
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Análise dos modelos específicos para avaliação de
bancos encontrados na literatura de finanças

7.1. o modelo proposto por Copeland, Koller e Murrin
7.2. O modelo proposto por Miller

7.3. O modelo proposto por Johnson

Como acabamos de ver (no capítulo 6), há três modelos específicos para avaliação de bancos

encontrados na literatura de finanças. Esses modelos partem dos modelos tradicionais de fluxo

de caixa descontado e procuram incorporar algumas características específicas dos bancos,

como as apresentadas no capítulo 5.

A seguir, vamos comparar esses modelos entre si, usando como parâmetro as características

específicas dos bancos, apresentadas no capítulo 5, que são relevantes e devem ser

consideradas no processo de avaliação.

7.1. O modelo proposto por Copeland, Koller e Murrin

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) reconhecem a importância do gerenciamfnto de

ativos e passivos (ALM - Asset/Liability Management), tanto que recomendam a utilização da

abordagem de fluxo de caixa descontado (DCF - Discounted Cash Flow) para o acionista (ao

invés da abordagem de DCF da entidade) no caso de avaliação de bancos, por ser mais

adequado conceitualmente, já que a autorização de captar moeda junto à população, dada pelo

governo, e o efeito de multiplicação da moeda resultante do processo de captar e emprestar,

permite aos bancos criar valor a partir do gerenciamento de seus passivos.
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Ao propor a divisão do banco em três unidades básicas de negócios (um banco de varejo, um

banco de atacado e uma tesouraria), onde a maior parte dos recursos é captada em uma

unidade (de varejo) e aplicada em outra (de atacado), a uma taxa de juros de mercado, os

autores também reconhecem que os preços de transferência são cruciais para o processo de

avaliação.

Essa divisão em unidades de negócios também traz à tona a questão dos custos

compartilhados. Essa questão só poderá ser resolvida de forma adequada se o banco tiver um

sistema consistente de contabilidade de custos que permita que os custos compartilhados

sejam devidamente alocados às unidades de negócios. (Claro que isso só será possível no caso

de uma avaliação por um analista interno que tenha acesso a essas informações.)

Outra questão relevante no processo de avaliação por unidade de negócios, proposto pelos

autores, é a alocação de capital às unidades de negócios. A proposta dos autores é usar como

base as exigências dos órgãos reguladores.

Os autores também consideram que a qualidade da carteira de empréstimos (e, portanto, o

seu valor justo de mercado) é uma questão importante e de dificil solução para o caso de uma

avaliação por um analista externo, já que há poucas informações disponíveis ao público.

Também a relevância do valor do seguro sobre os depósitos bancários (assim como a

questão da estabilidade dos depósitos) é discutida pelos autores. Eles reconhecem que esse

seguro tem um valor tanto maior quanto menor for o rating de crédito do banco, e que os

bancos mais arriscados recebem um subsídio pago pelos bancos mais seguros, já que é

cobrada uma taxa uniforme pelo seguro. Os autores propõem a utilização de um modelo de

precificação de opções para calcular um prêmio a ser creditado à unidade de varejo pela

estabilidade dos depósitos segurados. ~, -.
'o-i '\l.,.'

Os autores propõem, assim como KIMBALL (1997 A), que a função de gerenciamento de~'

riscos, assim como a função de ALM, seja incorporada à tesouraria, que é, em última análise,

a responsável pelo gerenciamento dos riscos bancários, cabendo a ela decidir que riscos irá

assumir e como irá "hedgear" os riscos que decidir não assumir. Os autores propõem que a

qualidade do gerenciamento de riscos seja incorporada ao custo do capital alocado à
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tesouraria, mas não ao volume de capital alocado que eles propõem que seja calculado '"pelo

mesmo critério adotado para as outras unidades (baseado nas exigências dos l'~igãOS

reguladores) . (

7.2. O modelo proposto por Miller
f'-··r\
I \.
i!

O modelo proposto por MILLER (1995) é, basicamente, um modelo de valor presente dos

resultados futuros, em que os resultados são medidos pelo fluxo de caixa diSPOníV~H,6(~seja,
\,\.1 .',

o autor propõe a utilização do método de fluxo de caixa descontado.

Dentre as características específicas dos bancos discutidas no capítulo 5, a única que é tratada

pelo autor no modelo proposto é a da qualidade da carteira dos empréstimos, e ainda assim

apenas no caso especial de bancos com prováveis perdas futuras com empréstimos

problemáticos já identificados. O autor propõe que esses empréstimos problemáticos sejam

isolados da carteira e que seja criada uma "provisão para perdas com empréstimos

problemáticos já identificados", separada da "provisão para perdas com outros empréstimos".

Uma outra questão específica de bancos que é tratada pelo modelo é a questão dos depósitos

essenciais (core deposits) como um tipo especial de ativos intangíveis. Apesar de ser um

passivo do banco, sua existência pode criar um ativo intangível. Isso pode parecer uma

contradição, mas, segundo o autor, não é. Os depósitos são vitais para um banco como fonte

de recursos mais baratos, portanto a existência de uma base estável de depósitos gera valor

para o banco.

('\
O autor propõe que o valor desse ativo intangível seja calculado pelo método doe'custo

economizado ou poupado. Outros métodos de cálculo do valor dos depósitos .essericiais
\, 'I."

apresentados pelo autor são o do custo histórico de desenvolvimento e o dos resultados

futuros.

Essa questão está ligada intimamente com a do seguro de depósitos bancários, porém o

autor não entra na discussão do valor desse seguro e de como calculá-lo. Já COPELAND,

KOLLER e MURRIN (1996), como já vimos, tratam essas duas questões conjuntamente.
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I .. 'o autor também sugere a utilização de um modelo alternativo que pode, apesar de ~prêsentar

limitações conceituais, ser útil na checagem da ordem de grandeza dos valores obtidos pelo

método do valor presente dos resultados futuros. Esse modelo alternativo é o método do valor

de mercado, que outros autores, como CORNELL (1993), chamam de método da comparação

direta, em que o valor do banco é calculado a partir do valor de mercado de outros bancos.

Esse método utiliza-se de índices e múltiplos, principalmente do índice preço/lucro.

Uma questão importante que é levantada pelo autor para a utilização do método do valor de

mercado é a diferença entre o valor de mercado de ações de bancos de capital aberto e o valor

de ações de bancos de capital fechado. O autor não recomenda utilizar o valor de mercado de

bancos de capital aberto para avaliar bancos de capital fechado, já que a dinâmica e os fatores

econômicos de seus respectivos mercados são bastante diferentes.

O autor também levanta a questão do valor de mercado das ações minoritárias versus o

valor das ações de controle, quando apresenta a técnica de comparação com o mercado para

a estimação da taxa de desconto (custo de capital) a ser utilizada no cálculo do valor presente

dos resultados futuros. Nessa técnica, a taxa de desconto é estimada a partir dos índices

preço/lucro de ações de empresas comparáveis, ajustados por um prêmio pelo controle, no

caso de um processo de fusão/aquisição de um banco, em que se está adquirido ações de

controle e não ações minoritárias negociadas no mercado.

7.3. O modelo proposto por Johnson

O modelo proposto por JOHNSON (1996) é, basicamente, o cálculo do valor de mercado de

todos os ativos e passivos do banco, obtendo o valor do capital próprio do banco pela

diferença entre o valor de mercado dos ativos e o valor de mercado dos passivos.· A autora

apresenta, para cada item do ativo e do passivo, inclusive para as operações off-balance sheet,

a forma mais adequada de se calcular o valor justo "de mercado" para os casos em que não
.',

existe mercado ou o mercado não tem liquidez.

Devido à natureza diferenciada desse modelo, a autora não discute a maioria das questões

apresentadas no capítulo 5, tais como gerenciamento de ativos e passivos, gerenciamento de
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riscos, seguro de depósitos bancários, preços de transferência, alocação de capital e

contabilidade de custos.

A única questão que é tratada pelo modelo é a do valor de mercado da carteira de

empréstimos. A autora recomenda a utilização de modelos de fluxo de caixa descontado para

estimar o valor da carteira de empréstimos, partindo dos fluxos de caixa contratuais e da taxa

de juros de mercado vigente no momento da avaliação. Para os casos de empréstimos com

opções embutidas, tais como cláusulas de pré-pagamento e limites para a flutuação da taxa de

juros (caps, jloors e collars), a autora recomenda a utilização de simulações ou de modelos de

precificação de opções.

Outros aspectos relevantes para a estimação do valor de um banco são as operações of!-

balance sheet e as opções embutidas nos ativos e passivos. A autora apresenta os tipos mais

comuns de opções embutidas nos ativos e passivos, assim como as operações of!-balance

sheet mais freqüentes, e detalha como calcular o valor justo de mercado, geralmente através

de simulações, do modelo de avaliação de opções de BLACK e SCHOLES (1973) ou do

modelo de avaliação de opções futuras de BLACK (1976).

A questão do gerenciamento de riscos é tratada parcial e indiretamente pelo modelo quando

a autora detalha como devem ser calculadas as opções embutidas nos ativos e passivos e as

operações of!-balance sheet, assim como quando ela recomenda como calcular o impacto da

flutuação das taxas de juros no valor de mercado dos ativos e passivos.
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Conclusão

Conforme já observamos ao longo do trabalho, existe wna preocupação crescente com a

determinação do valor justo de mercado das empresas. Daí a relevância de se discutir, hoje,

modelos de avaliação de empresas.

Em particular a determinação do valor justo de mercado dos bancos tem merecido atenção

especial devido às particularidades apresentadas pelos bancos. Dessas particularidades, aquela

que talvez seja a mais relevante e a principal origem da maioria das preocupações inerentes

aos bancos é a sua função social.

Devido à importância da sua função social (e econômica) e à possibilidade de provocar efeitos

adversos na economia (externai idades negativas), existe wna preocupação da sociedade com a

saúde frnanceira dos bancos, o que resulta em wna atenção regulatória especial.

Essa atenção regulatória especial faz com que o valor de mercado dos bancos seja wna

informação útil não só para os investidores e funcionários (dentre os quais os administradores)

do banco, mas também para os órgãos reguladores que têm como função verificar a saúde

financeira dos bancos a fim de evitar que ocorram externalidades negativas.

Portanto, os bancos necessitam ser permanentemente avaliados não só pelos investidores e

funcionários, como é o caso das empresas não-financeiras, mas também pelos órgãos
,

reguladores. Dessa forma, os modelos de avaliação de bancos talvez sejam ainda mais

relevantes nos dias de hoje.

Daí surgem algumas questões:
\- ..

.,
\
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• Será que os modelos tradicionais de avaliação de empresas, em especial os modélÓs de
\ !\ .
Ifluxo de caixa descontado, são adequados para avaliar bancos?

• Caso contrário, quais são os principais aspectos que devem estar presentes em um 1dpelo

específico para avaliação de bancos? I '

• Quais são esses modelos?

• Existem modelos específicos para avaliação de bancos na literatura de finanças?

• Como eles tratam os principais aspectos que devem ser considerados nos modelos

específicos para avaliação de bancos?

o objetivo do trabalho é apresentar, discutir e tentar responder a essas questões através de

uma pesquisa teórica sobre o que tem sido publicado sobre o tema nos últimos anos.

Para concluir, vale lembrar que é de extrema relevância em processos de avaliação de

empresas, conforme já comentado ao longo do trabalho, saber quem está avaliando a empresa

e qual o propósito dessa avaliação. Assim sendo, não existe um modelo único que seja o

melhor. Para cada caso, pode haver um modelo que seja mais adequado.

No caso de um analista interno, com acesso às informações necessárias ao processo de

avaliação, tendo como objetivo estimar o valor atual da empresa para os seus acionistas, o

modelo proposto por COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) de fluxo de caixa

descontado para o acionista, calculado através da separação do banco em (pelo menos) três

unidades de negócio, parece ser o mais indicado, já que esse modelo leva em consideração a

grande maioria dos aspectos discutidos no capítulo 5. Ou seja, esse modelo é mais adequado

conceitualmente, uma vez que incorpora boa parte das recomendações feitas pelosestudiosos

da área.

'\

No caso dos órgãos reguladores (ou dos próprios administradores do banco), cujo objetivo é

saber se o capital do banco está adequado ao risco de suas operações, o modelo proposto por

JOHNSON (1996) é suficiente. A principal diferença desse modelo em relação ao anterior é

sua abordagem. Esse modelo adota a abordagem de valor de mercado, só que, ao invés de
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calcular o valor da empresa a partir do valor de mercado das dívidas e das ações, como é

usual, ele calcula o valor do capital próprio do banco a partir do valor de mercado de seus

ativos e passivos. A principal restrição conceitual que se pode fazer a esse modelo é que nem

todos os ativos e passivos têm o seu valor estipulado pelo mercado. Nesses casos, o modelo

propõe uma estimativa do valor de mercado com base em técnicas adequadas

conceitualmente, como fluxo de caixa descontado, simulações e teoria de opções.

Já no caso mais simples, de um analista externo sem acesso às informações necessárias para

utilizar os modelos acima, não resta outra alternativa a não ser utilizar modelos comuns de

fluxo de caixa descontado, que pode ser tanto o proposto por MILLER (1995), quanto a

versão simplificada do modelo proposto por COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996). É

claro que, nesse caso, a qualidade do trabalho de avaliação estará prejudicada pois esses

modelos consideram apenas algumas das características destacadas no capítulo 5.

Nenhum desses modelos, nem mesmo o proposto por COPELAND, KOLLER e MURRIN

(1996), que é o mais abrangente e consistente conceitualmente, considera todos os aspectos

específicos de avaliação de bancos discutidos no capítulo 5. Portanto, é possível desenvolver

um modelo mais adequado conceitualmente, partindo da abordagem proposta por

COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996) e incorporando os aspectos não considerados (ou

considerados inadequadamente) pelos autores, tais como base de depósitos essenciais (core

deposits), operações ojJ-balance sheet e alocação de capital.

Os outros modelos podem ser úteis nesse processo. O modelo proposto por MILLER (1995)

apresenta um tratamento para a base de depósitos essenciais que pode ser incorporado ao

modelo de COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996). Já o modelo proposto por JOHNSON

(1996) apresenta um tratamento para as operações ojJ-balance sheet que também pode ser

incorporado ao modelo de COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996). Quanto à alocação de

capital, pode-se utilizar o trabalho de KIMBALL (1997 A) sobre o assunto para melhorar a
•. "'-"-'t.metodologia utilizada por COPELAND, KOLLER e MURRIN (1996).

o aprimoramento desse modelo é um passo natural a ser dado em um próximo trabalho-Outro'.r'~
possível passo é testar na prática esses modelos utilizando dados reais de um ou mais b'riricos

com ações negociadas no mercado acionário, possibilitando a comparação quantitativa entre

os resultados obtidos pelos modelos, além da comparação com o valor de mercado das ações
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do banco. Outra possibilidade seria usar esses modelos para um estudo de caso com um banco

que tenha sido negociado recentemente a fim de comparar o resultado obtido com o preço

efetivo da transação.
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