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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto de estudo o texto do material impresso voltado 
para a educação a distância – EAD –. Ao analisá-lo nos confrontamos com o 
seguinte problema: de que forma esse texto é capaz de suprir lingüístico e 
textualmente as dificuldades interacionais decorrentes de uma situação de aula 
sem a presença do professor?  
 
Para solucionar essa questão, as hipóteses que nortearam esta dissertação 
foram: 1) o texto do material impresso para EAD apresenta características que 
funcionam como valioso instrumento para que as barreiras relacionadas à 
distância física professor-aluno sejam rompidas e o conhecimento possa ser 
difundido de maneira eficaz nesta modalidade de ensino e; 2) para suprir a 
ausência da figura do professor, o texto escrito assume características da 
linguagem oral utilizada em sala de aula e é organizado textualmente visando 
aproximar-se, ao máximo, das etapas de uma aula presencial. 
 
Com o estudo, verificamos que: 1) escrever para EAD não é o mesmo que 
escrever um texto teórico tradicional; 2) as estratégias lingüísticas de interação 
são utilizadas para simular uma conversa didática entre professor e aluno, tal qual 
espera-se de uma aula que permita a interação face a face e; 3) as estratégias 
textuais de organização do conteúdo auxiliam o aluno – já tão habituado ao ensino 
tradicional – a criar uma cultura de como estudar a distância partindo do modelo 
de aula que já é de seu conhecimento. 
 
  

PALAVRAS-CHAVE: 1. Lingüística Textual; 2. Educação a distância; 3. Interação; 

4. Ensino. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation has as object of study the text from the printed material for long-
distance courses. By analysing them, we are confronted with the following 
problem: in what way is this text capable of, linguistically and textually, supply the 
interactive difficulties from a class situation in which the teacher is absent? 
 
To answer this question, the hypothesis that guided this work were: 1) the text from 
the EAD (long-distance education) printed material presents some characteristics 
that function as valuable instruments for the breaking of the teacher-student 
physical distance barriers, and therefore the knowledge, in this teaching modality, 
can be spreaded in an efficient way; 2) to supply the teacher’s absence, the written 
text assumes the characteristics of the oral language used at the classroom, and it 
is textually organized in order to approach itself to a class where the teacher is 
present.  
 
With this study, we can verify that: 1) writing to EAD is not the same as writing a 
traditional theorical text; 2) the linguistic interaction strategies are used to simulate 
a didactic conversation between teacher and student, as it is expected from a class 
which allows a face to face interaction; 3) the textual organization strategies help 
the students – already habituated to the traditional teaching – to create a how-to 
long-distance study culture based upon the class model that is already of their 
knowledge. 
 
KEYWORDS: 1. Textual longuistic; 2. Long-distance education; 3. Interaction; 4. 
Teaching.       
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INTRODUÇÃO 

 Desde a fase de alfabetização, o aluno está habituado à figura do professor 

como aquele que transmite conhecimento por meio da presença física em sala de 

aula e da exposição oral de conteúdos.  Porém, a difusão das tecnologias de 

informação e comunicação implicou uma transformação no processo de ensino-

aprendizado, já que se assume que o ensino presencial não é a única forma de 

atender às necessidades da sociedade da informação na qual estamos inseridos.  

 Neste contexto, os cursos a distância ganham evidência, pois propiciam a 

comunicação bidirecional nas relações professor-aluno, favorecendo o aprender a 

aprender, independente de tempo e espaço. Além disso, permitem o aprendizado 

flexível, no qual os próprios participantes gerenciam o seu tempo de estudo e 

escolhem como fazê-lo. 

 Levando em consideração os aspectos destacados, a atualidade do tema e 

todas as questões lingüísticas envolvidas, nesta dissertação nos deteremos ao 

texto do material impresso do curso a distância, sem a pretensão de abordar o 

papel dos recursos tecnológicos e visuais envolvidos no processo de 

aprendizagem em EAD.  

 O interesse em ter como objeto de pesquisa o texto do material impresso 

para EAD surgiu a partir da atuação como desenhista instrucional 1na equipe do 

                                                 
1 O desenhista instrucional, também conhecido como revisor pedagógico, atua na retextualização, 
adequação e organização dos conteúdos informacionais de acordo com as propostas educativas. 
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Grupo de Estudo sobre Tecnologias da Informação Aplicadas ao Ensino. Ao atuar2 

nessa função observamos que, ao expor o conteúdo por meio da escrita, era 

necessário partir do que o aluno já conhecia: a exposição oral do conteúdo em 

sala de aula e que, para isso, estratégias lingüístico-textuais eram utilizadas no 

intuito de aproximar o modelo da aula a distância do modelo de aula presencial. 

 Para expor os aspectos verificados com este estudo, a dissertação está 

dividida em quatro capítulos. No capítulo 1 são apresentados: a) as hipóteses que 

nortearam a pesquisa e os objetivos que pretendemos alcançar, b) as 

características do livro escolhido como corpus, e c) a metodologia de pesquisa 

adotada. No capítulo 2, encontra-se a base teórica em que o trabalho se pautou. 

Apresentamos, portanto, os conceitos necessários para a compreensão do 

contexto em que a pesquisa se insere, focando especialmente pressupostos da 

Lingüística Textual como a noção de texto, por exemplo. O capítulo 3 tem como 

objetivo demonstrar as características mais relevantes, para este estudo, do texto 

do material impresso para EAD. O capítulo 4 dedica-se à análise do corpus e visa 

expor dados que comprovem a teoria apresentada. Nesta parte do trabalho, 

portanto, são demonstrados exemplos de estratégias lingüístico-textuais que 

encontramos no corpus e em seguida o resumo das descobertas acerca de cada 

uma delas é apresentado. 

 Esperamos, com esta dissertação, demonstrar que, como o material 

impresso voltado para cursos a distância nos confronta com uma nova forma de 

                                                 
2 Vale ressaltar que para garantir a seriedade deste estudo, optamos por utilizar como corpus um 
curso desenvolvido por outra equipe de desenhistas instrucionais. Tais profissionais estão 
devidamente citados nas páginas de crédito do curso que constitui o anexo desta dissertação.  
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aprender, na qual a ausência física do professor precisa ser suprida, é possível 

observar que tal material tem características específicas, decorrentes das 

peculiaridades do processo de ensino e aprendizagem sem a interação face a 

face, o que faz com que a linguagem utilizada apresente estratégias possíveis de 

ser investigadas no âmbito da Lingüística.  Dessa forma, ao estudar tais 

estratégias, esperamos demonstrar que é possível e desejável elaborar textos 

para EAD utilizando conhecimentos já consolidados pela Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 Neste capítulo apresentaremos as hipóteses que nortearam esta pesquisa, 

os objetivos que pretendemos alcançar e as características do livro escolhido 

como corpus. Além disso, pretendemos expor a metodologia de pesquisa adotada.   

1.1 – Objetivos e hipóteses 

 Apesar de normalmente estar relacionada à Internet, a educação a 

distância, no Brasil, ainda é dominada pelo uso de material impresso em forma de 

apostila ou livro. A predominância do uso desse tipo de material é explicada pela 

baixa presença do computador no país. Segundo a PNAD3 2004 (Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios), apenas 16,3% dos domicílios do país 

têm computador e 12,2% possuem Internet. Além disso, muitos são os alunos que 

preferem o material impresso, por já estarem acostumados a ler e estudar por 

meio do papel ao longo da vida acadêmica.  

 Neste sentido, optamos por nos deter ao material impresso utilizado em 

EAD e nos confrontamos com o seguinte problema: de que forma o texto desse 

material supre as dificuldades interacionais decorrentes de uma situação de aula 

sem a presença do professor? Para solucionar esta questão, as hipóteses que 

                                                 

3 A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) é uma pesquisa feita pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) em uma amostra de domicílios brasileiros que, por ter 
propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas da sociedade. A pesquisa 
é feita em todas as regiões do Brasil, incluindo as áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, 
Roraima, Pará e Amapá.  
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nortearam esta dissertação foram: 1) o texto do material impresso para EAD 

apresenta características que funcionam como valioso instrumento para que as 

barreiras relacionadas à distância física professor-aluno sejam rompidas e o 

conhecimento possa ser difundido de maneira eficaz nesta modalidade de ensino 

e; 2) para suprir a ausência da figura do professor, o texto escrito assume 

características da linguagem oral utilizada em sala de aula e é organizado 

textualmente visando aproximar-se, ao máximo, das etapas de uma aula 

presencial. 

 Ou seja, ao elaborar o conteúdo de um curso de EAD, não se pode 

desprezar a necessidade de adotar procedimentos próprios para esse ensino, com 

a finalidade de auxiliar o aluno – já tão habituado ao ensino tradicional – a criar 

uma cultura de como estudar a distância de maneira eficaz. Sendo assim, este 

estudo tem dois objetivos. O primeiro deles consiste em apresentar as 

características do texto utilizado em EAD e exemplificá-las por meio de 

metalinguagem, ou seja, elaborando uma unidade de um curso hipotético que 

reúna as características que pretendemos expor. O segundo objetivo é investigar 

o texto do material impresso do curso Análise Financeira de Projetos para 

destacar estratégias lingüístico-textuais que contribuíram para que o texto não 

apenas informasse, mas comunicasse, de fato, criando possibilidades para que o 

aluno dialogasse com o conteúdo, refletindo sobre ele e construindo seus saberes 

a partir da interação.  

 

 



 16 

1.2 – Características do corpus 

� O material impresso do curso de Análise Financeira de Projetos, utilizado 

como corpus da pesquisa, foi o primeiro de uma série de livros de um programa 

voltado para profissionais interessados em ampliar sua formação e qualificação. 

Trata-se de um curso do Grupo de Estudo sobre Tecnologias da Informação 

Aplicadas ao Ensino – GETI. 

 O livro oferece conteúdos de conhecimento bem definidos e delimitados, 

fortemente relacionados com as exigências impostas pela dinâmica do mercado 

de trabalho. Para a sua elaboração, contamos com a qualidade e experiência de 

Michel Pszczol – que já pertenceu ao corpo docente da UFRJ e atualmente é um 

consultor econômico – e do professor Luiz Martins de Melo, em conjunto com a 

equipe de educação a distância do GETI. 

 O conteúdo do livro apresenta-se dividido em seis unidades e foi elaborado 

atendendo orientações relacionadas à duração do curso, estrutura do livro, 

estrutura das unidades e cuidados específicos com a linguagem. Cada unidade 

apresenta a seguinte estrutura de conteúdo: 

 

1 - Título do curso. 

2 - Título da unidade. 

3 - Objetivos que se pretende alcançar na unidade (inseridos na capa do capítulo). 

 



 17 

 
4Figura I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Todas as figuras apresentadas neste capítulo visam apenas ilustrar a estruturação do conteúdo do material 
impresso, não tendo a pretensão de oferecer informações sobre o texto utilizado, o que será feito 
posteriormente, no capítulo 3 desta dissertação.  
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4 - Introdução da unidade. 

 

Figura II 

 

5 - Atividades exigidas em cada tópico da unidade. 

 

 

Figura III 
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6 - Atividades finais, que devem exigir uma síntese dos conceitos e análises da 

unidade. 

7 – Resumo. 

 

 

Figura IV 
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8 - Reflexão da unidade. 

 

 

Figura V 

  

  No desenvolvimento dos textos de cada unidade, são inseridos boxes dos 

seguintes recursos didáticos: verbetes, notas, atenção e bibliografia 

complementar. Em linhas gerais, tais recursos servem para destacar alguma 

informação relevante, inserir alguma curiosidade ou permitir ao aluno aprofundar o 

seu conhecimento.  

 

 Para escrever o conteúdo do livro, foi necessário o trabalho em equipe. 

Deste trabalho, vamos destacar aqui o papel dos professores envolvidos no curso, 

da desenhista instrucional e da revisora lingüística. Isso porque o processo de 

elaboração do curso obedeceu aos procedimentos listados a seguir.  
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 Primeiro, os professores escreveram o conteúdo e enviaram à desenhista 

instrucional. O segundo procedimento foi realizado pela desenhista instrucional, 

que, através de um trabalho de retextualização, adequou o conteúdo à linguagem 

utilizada em EAD. Para isso, ela utilizou uma linguagem informal, palavras simples 

e corriqueiras, eliminou conceitos em demasia, concretizou exemplos, antecipou 

perguntas, tornou os parágrafos e períodos curtos, entre outras coisas. Por último, 

a revisora lingüística cuidou dos aspectos relacionados à adequação do conteúdo 

à norma padrão da língua, já que, mesmo assumindo características da língua 

falada, o material impresso de EAD, ainda assim, é um texto escrito e deve 

obedecer às regras da gramática de nossa língua.  

 Por fim, cabe ressaltar que, além de impresso, o curso ficava, também, 

disponível online, permitindo ao aluno escolher estudar a partir da tela ou do livro, 

pois o conteúdo, nos dois suportes textuais, era exatamente igual, não só 

lingüisticamente, mas também em relação à organização textual. 

1.3 – Metodologia adotada 

 Esta pesquisa tem como objeto de estudo o texto do material impresso de 

EAD e é do tipo qualitativa. A proposta é destacar as características do texto 

utilizado nesse material e descrever as estratégias lingüístico-textuais encontradas 

sem a preocupação com a magnitude ou intensidade com que elas aparecem. 

 A análise do corpus iniciou-se durante a coleta dos dados e envolveu quatro 

fases.  A primeira fase consistiu na delimitação dos objetivos para definição dos 

conceitos que estarão presentes em todo o estudo. Na segunda fase, foi feita uma 
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análise preliminar do material coletado visando destacar as características do 

texto e associá-las a alguns pressupostos da Lingüística Textual. A terceira fase 

consistiu na revisão geral do processo de coleta de dados e análise do corpus. A 

quarta fase consistiu na apresentação dos resultados, destacando os pontos-

chave: amostra e resumo das descobertas.  

 A metodologia adotada obedeceu a três passos fundamentais. O primeiro 

deles consistiu na pesquisa bibliográfica sobre educação a distância e sobre os 

pressupostos da Lingüística Textual. O segundo procedimento foi o de associar as 

características e estratégias lingüístico-textuais presentes em um curso de EAD a 

alguns desses pressupostos, privilegiando os aspectos relacionados ao papel da 

ativação dos quatro grandes sistemas de conhecimento na compreensão textual 

postulados por Heinemann & Viehweger (1991) e aos padrões de textualidade do 

processo cognitivo do texto, apresentados por Beaugrande & Dressler (1981). O 

terceiro passo foi retirar do corpus de pesquisa dados que comprovassem e 

demonstrassem a teoria exposta. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Pretendemos neste capítulo apresentar a base teórica em que o trabalho se 

pautou. Para isso, exporemos os conceitos necessários para a compreensão do 

contexto em que a pesquisa se insere, focando especialmente pressupostos da 

Lingüística Textual, como a noção de texto, por exemplo, utilizados na análise do 

corpus.  

2.1 – O texto e a Lingüística Textual 

 Os estudos sobre o texto surgiram a partir da necessidade de ultrapassar 

os limites da frase e têm como objetivo estudar o sujeito e a situação de 

comunicação – conceitos antes excluídos da Lingüística Estrutural de Saussure, 

na qual a língua era compreendida como sistema e como código, com função 

puramente informativa.  

 Definir o que é o texto é uma tarefa difícil, já que esse conceito varia 

conforme o autor e a orientação teórica em questão. Nesta dissertação, vamos 

considerar a palavra texto a partir de sua origem do latim: teccer, o mesmo que 

trama, teia. Isso porque queremos demonstrar que assim como um tecido é 

formado de feixes de fios entrelaçados em vez de isolados uns dos outros, em um 

texto temos que ter frases que se inter-relacionem e formem um todo coeso, uno e 

coerente. Sendo assim, segundo Koch (1989:11)  “um texto não é simplesmente 

uma seqüência de frases isoladas, mas uma unidade lingüística com propriedades 

estruturais específicas”. Ou seja, o texto nada mais é do que a unidade básica 



 24 

com que os usuários da língua exercitam a capacidade não apenas de comunicar, 

mas de persuadir, convencer, interagir. 

  No sentido tradicional, portanto, podemos definir o texto como um conjunto 

de enunciados inter-relacionados que formam um todo dotado de significado. Já 

do ponto de vista das teorias lingüísticas mais modernas, o conceito de texto 

ganha uma visão mais abrangente. Ao ampliar essa visão, dois grandes grupos de 

teóricos podem ser considerados. O primeiro mantém-se numa perspectiva ainda 

estritamente lingüística; o segundo se estende para outras linguagens além da 

verbal. Daí podermos falar de texto verbal, texto visual, texto musical, texto 

cinematográfico, texto pictórico, entre outros. Segundo Koch,(1998:22): 

O texto pode ser concebido como resultado parcial da nossa atividade 
comunicativa, que compreende processos, operações e estratégias que 
têm lugar na mente humana, e que são postos em ação em situações 
concretas de interação social.  

  

 Uma das funções mais importantes cumpridas pelos textos é a de informar, 

fazer conhecer o mundo real, possível ou imaginado, ao qual se refere o texto. 

Assim, a linguagem não aparece como uma barreira, que deve ser superada, mas 

como um dispositivo que conduz o leitor, da forma mais direta possível, a 

identificar e/ou a caracterizar as diferentes pessoas, acontecimentos e fatos que 

constituem os referentes. Deste ponto de vista, podemos conceituar o texto como: 

uma manifestação verbal constituída de elementos lingüísticos 
intencionalmente selecionados e ordenados em seqüência, durante a 
atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros, na interação, não 
apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da 
ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a 
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interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais. (cfr. Koch, 
1992). 

 

 Isso quer dizer que para que possamos entender um texto, não podemos 

julgá-lo por um fragmento, apenas por uma frase, pois cada parte mantém uma 

relação semântica com as demais. Essa combinação resulta na interpretação do 

leitor que, somente no ato da leitura, poderá ter o entendimento do que está 

escrito, pois a compreensão não está presa à forma, não pertence ao texto. 

 O texto e suas ações lingüísticas e sociais que estão envolvidas em sua 

organização, produção, compreensão e funcionamento no meio social são objeto 

de estudo da Lingüística Textual.  

 A Lingüística Textual trata o texto como um ato de comunicação 
unificado num complexo universo de ações humanas. Por um lado deve 
preservar a organização linear que é o tratamento estritamente lingüístico 
abordado no aspecto da coesão e, por outro, deve considerar a 
organização reticulada ou tentacular, não linear, portanto, dos níveis de 
sentido e intenções que realizam a coerência no aspecto semântico e 
funções pragmáticas. (Marcuschi, 1983 apud Koch, 1998: 23) 

 

 A Lingüística Textual surgiu na Europa, nos anos 60, a partir da observação 

de que estudar a língua somente até o nível de frase não era o bastante para 

explicar fatos e sentidos que só podem ser compreendidos dentro de um texto. 

Embora o desenvolvimento da Lingüística do texto tenha ocorrido de forma 

diversificada, podemos apontar três fases que abrangeram preocupações teóricas 

diversas.  
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 A primeira fase surgiu a partir da conclusão de que os sentidos produzidos 

em um texto não podem ser explicados por uma gramática que estuda frases de 

forma isolada, surgindo, então, a idéia de elaborar as chamadas gramáticas do 

texto, que deveriam focalizar, principalmente, os mecanismos que faziam parte da 

gramática da língua e eram responsáveis pelas ligações entre os elementos do 

texto, como por exemplo, o uso de pronomes pessoais para fazer remissão a algo 

dito anteriormente.  

 A segunda fase da Lingüística Textual surgiu nos anos 70 a partir da 

concepção da linguagem como interação social. O texto passou a ser visto, 

portanto, como uma unidade de comunicação, já que utilizamos textos – e não 

frases isoladas – para nos comunicarmos em nosso dia-a-dia. E ao utilizarmos tais 

textos, levamos em consideração uma série de fatores, como: o ambiente em que 

estamos, a pessoa a quem nos dirigimos, o grau de formalidade que devemos (ou 

não) adotar etc. Sendo assim, o texto passou a ser visto de forma mais ampla, 

abrangente, levando em consideração não só o que se escreve ou fala, mas as 

condições de produção.  

 

 Por fim, a terceira fase surgiu na década de 80, quando a Lingüística 

Textual passou a ter como foco a questão dos conhecimentos envolvidos na 

produção/recepção textual. Por conhecimento, entende-se todo o saber construído 

culturalmente, com as nossas experiências de vida, com a convivência em 

sociedade etc. Ou seja, tudo aquilo que está armazenado em nossas mentes e 

que é ativado de acordo com a situação comunicativa em que estamos envolvidos. 
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 Neste sentido, Heinemann & Viehweger (1991, apud Koch & Vilela 2001: 

459) postulam que, para o processamento textual, concorrem quatro grandes 

sistemas de conhecimento: 

 

a) conhecimento lingüístico – compreende os conhecimentos gramatical e 

lexical; 

 

b) conhecimento enciclopédico, semântico ou conhecimento de mundo -  

encontra-se armazenado na memória de cada indivíduo. Constitui, em 

linhas gerais, conhecimentos socioculturalmente determinados e 

vivencialmente adquiridos, que contêm tanto conhecimentos sobre cenas, 

situações e eventos, como conhecimentos procedurais sobre como agir em 

situações particulares e realizar atividades específicas; 

 

c)  conhecimento sociointeracional – conhecimento sobre as ações verbais, 

isto é, sobre as formas de interação por meio da linguagem. Engloba os 

conhecimentos do tipo ilocucional (permite reconhecer os objetos de um 

falante em dada situação de interação), comunicacional (diz respeito às 

normas comunicativas gerais – máximas descritas por Grice (1975), 

metacomunicativo (conhecimento sobre os vários tipos de ações 

lingüísticas) e superestrutural; 

. 
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d) conhecimento sobre estruturas ou modelos textuais globais – permite 

ao falante reconhecer textos como exemplares de determinado gênero. 

 

 Neste sentido, pretendemos demonstrar, com este estudo, que o 

processamento textual é estratégico e realizado por meio do uso de vários tipos de 

conhecimento que o aluno tem na memória. Sendo assim, em um primeiro 

momento, ele cria uma representação textual e também um modelo de situação, 

que conferem coerência e sentido ao texto e permitem sua interpretação.  

 

 Vale ressaltar, também, que a Lingüística Textual considera o texto como 

parte integrante, não só da ciência da linguagem, mas das demais ciências, que 

têm como sujeito central o ser humano, tornando-se uma disciplina multidisciplinar 

em que se busca compreender e explicitar o que é o texto, fruto de um processo 

extremamente complexo de interações e construção social do conhecimento de 

linguagem.  

  

2.2- Texto e textualidade 

  

 Dentre as diversas vertentes apresentadas pela Lingüística Textual, 

destaca-se aqui a de Beaugrande & Dressler (1981), que se dedicaram aos 

critérios ou padrões de textualidade do processo cognitivo do texto. Por padrões 

de textualidade, entende-se o conjunto de propriedades que uma manifestação da 

linguagem humana deve possuir para ser um texto.  
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 Assim, os autores em questão apontam como critérios de textualidade: 

aceitabilidade e intencionalidade, situacionalidade, intertextualidade, 

informatividade e conectividade. 

  

 1 – Aceitabilidade e intencionalidade – atitude do alocutário que consiste 

em considerar que uma dada configuração de elementos lingüísticos que lhe cabe 

interpretar é uma unidade dotada de sentido. Esta propriedade correlaciona-se a 

outra concebida por alguns autores como intencionalidade. Trata-se da 

propriedade que caracteriza a atitude do locutor segundo a qual uma certa 

configuração de elementos lingüísticos é produzida com a intenção de ser coesa e 

coerente. 

 

   2 – Situacionalidade – fatores que fazem com que um texto seja relevante 

para uma dada situação, explícita ou recuperável. 

 

 3 – Intertextualidade – relação entre um determinado texto e outros 

relevantes, que fazem parte da experiência anterior do locutor e do alocutário. 

Manifesta-se materialmente em um dado texto por meio de citações, remissões, 

comentários, reformulações ou relatos de fragmentos de textos relevantes. 

 

 4 – Informatividade – grau de incerteza das ocorrências textuais. O grau 

de informatividade é maior quanto mais “inesperada” for uma dada ocorrência 

textual. 
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 5 – Conectividade – propriedade que ocorre entre uma produção textual X 

e uma produção textual Y se a interpretação de X e Y forem semanticamente 

interdependentes. 

 

 Neste estudo, ao destacar as características do material impresso para 

EAD, pretendemos demonstrar os fatores de textualidade que contribuem para 

que o processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.3 - Coesão textual 

 

 Todos os processos de seqüencialização que asseguram (ou tornam 

recuperável) uma ligação lingüística significativa entre elementos que ocorrem na 

superfície textual podem ser encarados como instrumentos de coesão.  

 

 Como funções da coesão na organização superficial do texto, podemos 

destacar: 

 

 1 - Instaurar e assinalar o caráter de continuidade do texto. 

 2 - Promover a progressão do texto. 

 3 - Contribuir para a unidade (semântica/tópica) do texto. 

 

 Além disso, segundo Antunes (1996: 30), a coesão demonstra as 

dimensões em que sucedem a continuidade seqüencial, cada uma com sua rede 

de relações/regularidades/ restrições, apesar de integradas. São elas: 
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 a – microestrutural ou local (concernentes ao menor nível das subpartes da 

seqüência) – coesão intra ou intefrásica; continuidade e progressão horizontal; 

 

 b – macroestrutural ou global (concernente ao texto como um todo 

integrado) – os parágrafos não podem assumir qualquer seqüência, pois se 

sujeitam a restrições ordenativas de continuidade e progressão vertical do texto. 

  

 Assim, ainda segundo Antunes (1996:30), 

 
a coesão não se define propriamente como uma questão intra ou 
interfrásica, embora também aconteça dentro destes limites. Noutros 
termos, a coesão não se esgota com os recursos de ligar ou conectar 
uma palavra a outra, uma frase a outra. Não se reduz, portanto, a uma 
relação localizada entre duas unidades nominais, por exemplo, ou no 
limite, entre uma e outra. Inclui o estabelecimento de relações 
macroestruturalmente estendidas no sentido de sua inteira distribuição 
textual. 

 

 Levando em consideração esses aspectos, o corpus foi analisado visando 

demonstrar de que forma é instaurada a coesão no material impresso de EAD. 

 

2.4 – O leitor e a compreensão textual 

  

 A leitura, em sua acepção mais ampla, pode ser entendida como atribuição 

de sentidos. Daí ser utilizada indiferentemente tanto para a escrita quanto para a 

oralidade. Diante de um exemplar da linguagem de qualquer natureza, tem-se a 

possibilidade da leitura. Por outro lado, pode significar concepção, e é nesse 

sentido que é usada quando se fala em leitura de mundo. No sentido mais restrito, 
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acadêmico, a leitura pode significar a construção de um aparato teórico e 

metodológico de aproximação de um texto, e em sentido mais restrito ainda, em 

termos de escolaridade, pode-se vincular leitura à alfabetização – aprender a ler e 

a escrever – e leitura pode, então, adquirir o caráter de estrita aprendizagem 

formal. 

 

 A aptidão para ler e produzir textos com proficiência denota um bom 

desempenho lingüístico. Leitura e escrita complementam-se e uma boa leitura 

implica o aprendiz ser capaz de interpretar significados inscritos no interior do 

texto, levando em consideração o conhecimento enciclopédico que circunda o 

meio social em que o texto foi produzido, pois durante o processo de leitura, todas 

as relações estabelecidas com o texto convergem para ele, conforme afirma 

Kleiman (1993: 23):  

 

(...) são os elementos relevantes ou representativos os que contam, em 
função do significado do texto, a experiência do leitor é indispensável 
para construir o sentido, não há leituras autorizadas num sentido 
absoluto, mas apenas reconstruções de significados, algumas mais e 
outras menos adequadas, segundo os objetivos e intenções do leitor. 

 

 O leitor competente sabe que ler é reconstruir significados. Por essa razão, 

Dell`Isola (1996: 73) afirma que o leitor competente lê com todo seu ser: olhos, 

ouvidos, sentimentos, pensamentos e bagagem sociocultural, e se posiciona como 

co-produtor, preenchendo as lacunas do texto, sabendo que na interpretação 

surge um novo texto. 
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 Podemos dizer que a atividade de leitura é uma interação à distância entre 

o leitor e autor via texto. Ou seja, o papel do leitor não é de passividade, 

recebendo o texto como um produto acabado. É o leitor quem constrói a 

compreensão textual na medida em que procura pistas formais, formula e 

reformula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões. 

 

Uma vez que o leitor conseguir formular hipótese de leitura 
independentemente, utilizando tanto seu conhecimento prévio como os 
elementos formais mais visíveis e de alto grau de informatividade, como 
título, subtítulo, datas fontes, ilustrações, a leitura passará a ter esse 
caráter de verificação de hipóteses, para confirmação ou refutação e 
revisão, num processo menos estruturado que aquele inicialmente 
modelado pelo adulto, mas que envolve, tal como o outro processo, uma 
atividade consciente, autocontrolada pelo leitor, bem como uma série de 
estratégias necessárias à compreensão”. (Kleiman, 1989: 43) 

 

  

 
 Ao formular essas hipóteses, o leitor estará ativando o seu conhecimento 

prévio para depreender o tema e ao testar as hipóteses durante o processo de 

leitura, estará checando esse conhecimento.  

 

 Assim, encarar o texto como um produto histórico-social, relacioná-lo a 

outros textos armazenados na memória textual coletiva, admitir a multiplicidade de 

leituras por ele ensejadas são desafios permanentes, já que a tarefa de 

compreender um texto vai muito além de julgá-lo por um fragmento, por uma frase 

apenas, pois cada parte mantém relação com as demais. Essa combinação 

resulta na interpretação do leitor, que somente no ato da leitura poderá ter o 

entendimento do que está escrito, pois a compreensão não está presa à forma, 

não pertence ao texto.  
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De acordo com os PCN (1997: 53): 

 
a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
língua: características do gênero do portador, do sistema de escrita etc.” 
Não se trata simplesmente de ‘extrair informação da escrita’ 
decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica, necessariamente, compreensão.  

 

 Ou seja, qualquer leitor experiente que conseguir analisar sua própria 

leitura constatará que a decodificação é apenas um dos procedimentos que utiliza 

quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias como seleção, 

antecipação, inferência e verificação, sem as quais a compreensão textual não é 

alcançada. 

 

 Levando em consideração todos os aspectos referentes à leitura 

mencionados, esta pesquisa visa demonstrar que o leitor contribui como um 

verdadeiro escritor para a construção infinita do texto, para a construção do seu 

saber. Por meio dos sentidos que o texto lhe remete, é ele, o leitor, quem vai 

produzindo sentidos em um escrever que se torna coletivo.  

 

 É imprescindível, portanto, controlar o que vai sendo lido, tomar decisões 

diante de dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do desconhecido e 

buscar no texto a comprovação das suposições feitas.  
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2.5 – Hipertexto 

 

 O termo hipertexto tem seu surgimento em meados dos anos 60 e foi criado 

por Theodore Nelson para, segundo Lévy (1999: 29), “exprimir a idéia de 

escrita/leitura não-linear em um sistema de informática”. Ainda de acordo com o 

autor em questão, o sonho de Nelson era construir uma imensa rede acessível em 

tempo real, contendo todos os tesouros literários e científicos do mundo. A idéia 

era de uma enorme biblioteca, mas com uma grande diferença: todos poderiam 

utilizar essa rede para escrever, se interconectar, interagir, comentar os textos, 

filmes, gravações, anotar os comentários etc. 

 

 Embora inúmeros hipertextos já tenham sido elaborados, ainda não se 

chegou a amplitude imaginada por Nelson, porém com a incorporação da 

tecnologia muitos estudos sobre essa nova ferramenta virtual surgiram.  É neste 

momento que a Lingüística volta-se para o funcionamento virtual cuja 

materialidade é o seu objeto de análise: o texto. 

 

 Neste estudo, pretendemos focar a questão da hipertextualidade fora da 

Internet, nas páginas do texto utilizado no material impresso para EAD, pois assim 

como Possenti (2002), Marcuschi (2005) e Koch (2004), não consideramos o 

hipertexto como um funcionamento textual exclusivo dos ambientes virtuais, uma 

vez que o mesmo sempre esteve presente em nossa escrita, nas iluminuras dos 

textos medievais, ou nas notas de rodapé em textos científicos, por exemplo, visto 

que o hipertexto é uma forma não-linear de leitura, que permite ao leitor não 



 36 

respeitar as hierarquias de divisões, como parágrafos, capítulos ou outras divisões 

convencionais do texto, permitindo ao leitor, portanto, construir um sentido, que 

não se dá de maneira linear e seqüencial. 

  

 Sendo assim, levando em consideração que todo texto é constituído por 

uma proposta de múltiplos sentidos e que a linguagem é uma atividade interativa, 

que conduz à concepção processual da construção do sentido do texto, podemos 

afirmar que todo texto é um hipertexto, pois oferece ao leitor a opção de seguir por 

caminhos diversificados, permitindo diferentes níveis de desenvolvimento e 

aprofundamento de um tema.  

 

 Como exemplo, podemos pensar em uma notícia de jornal. Há nela 

citações, notas, imagens etc. que convidam o leitor a consultar outras leituras 

sobre aquele assunto a fim de complementar as informações ali expostas. Ele 

pode, inclusive, colher novas informações complementares sobre o assunto e 

reescrever a notícias, dando-lhe uma nova versão dos fatos, já que o hipertexto 

oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir que permite ao leitor decidir qual 

o fluxo de informações que será incorporado em sua trajetória de leitura.  

 

 Neste sentido, pretendemos demonstrar como ocorre a hipertextualidade no 

material impresso para EAD. 
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2.6 - Características da fala no texto escrito 

 

 Na sociedade da informação em que estamos inseridos, a escrita tornou-se 

um bem social indispensável. Por essa razão, muitos são os que acreditam que a 

linguagem escrita é superior à linguagem falada. É preciso lembrar, entretanto, 

que oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características próprias, 

mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas lingüísticos, 

duas dicotomias.  

 

 A fala é adquirida informalmente, a escrita formalmente. Isso não quer dizer 

que uma é superior à outra, são apenas duas formas de representação de um 

mesmo sistema lingüístico. Marcuschi (2005:27), faz uma crítica a essa visão 

dicotômica entre escrita e fala, voltada para o código e que deu origem ao 

prescritivismo de uma única norma lingüística tida como padrão. Segundo o autor, 

essa visão divide a língua e a escrita em dois blocos distintos e atribui 

propriedades típicas, demonstradas no quadro I. 

 

FALA ESCRITA 

Contextualizada Descontextualizada 

Dependente Autônoma 

Implícita Explícita 

Redundante Condensada 

Não-planejada Planejada 
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Imprecisa Precisa 

Não-normatizada Normatizada 

Fragmentária Completa 

Quadro I 

 Neste trabalho, abordaremos a relação fala X escrita, levando em 

consideração a crítica de Marcuschi que acabamos de expor e a concepção que o 

mesmo autor apresenta referente a relações entre fala e escrita dentro de um 

contínuo, seja tipológico ou da realidade cognitiva e social. Ou seja, entendemos 

que as linguagens oral e escrita não ocupam as extremidades de uma linha reta, 

não são dicotômicas.   

 Koch (1992: 32), afirma que:  

existem textos escritos que se situam, no contínuo, mais próximos ao 
pólo da fala conversacional (bilhete, carta familiar, textos de humor, por 
exemplo), ao passo que existem textos falados que mais se aproximam 
do pólo da escrita formal (conferências, entrevistas profissionais para 
altos cargos administrativos e outros), existindo, ainda, tipos mistos, além 
de muitos outros intermediários. 

 

 Hallliday (1993: 64) afirma que a língua escrita tende a ser lexicalmente 

densa, mas gramaticalmente simples, enquanto que a língua falada tende a ser 

gramaticalmente intrincada, mas lexicalmente esparsa. No entanto, essas 

propriedades seriam complementares e não exclusivas.  

 

 É dentro desta perspectiva que analisamos o corpus, levando em 

consideração que fala e escrita são duas práticas discursivas com diferenças e 
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semelhanças que se dão ao longo de um contínuo tipológico, em cujas 

extremidades se situam, de um lado o grau máximo de informalidade e, de outro, o 

grau máximo de formalismo. 

 

 Neste estudo, pretendemos, portanto, demonstrar que o texto do material 

impresso utilizado na educação a distância visa a interação pela linguagem e 

apesar de ser um texto escrito, na linha do contínuo tipológico situa-se mais 

próximo ao pólo da fala conversacional, assumindo, portanto, características 

comumente atribuídas à linguagem coloquial. 
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3 EDUCANDO A DISTÂNCIA 

         Neste capítulo pretendemos apresentar o contexto em que se insere a 

educação a distância e as características do texto utilizado nesta modalidade de 

ensino, associando-as, sempre que possível, aos pressupostos da Lingüística 

Textual que destacamos na fundamentação teórica desta dissertação. Além disso, 

pretendemos expor o curso hipotético Educando a distância a fim de evidenciar e 

exemplificar por meio de metalinguagem as peculiaridades do texto que é nosso 

objeto de investigação.  

3.1 - O que é educação a distância?  

 O ensino na modalidade EAD já está sendo utilizado por um crescente 

número de instituições universitárias e corporativas como opção para a educação 

continuada de acadêmicos e profissionais. Isso ocorre porque vivemos em uma 

sociedade na qual o conhecimento representa um bem indispensável para o 

homem moderno que, embora não disponha de tempo suficiente para voltar a 

ocupar as cadeiras das escolas, cursos e universidades, sente a necessidade de 

se especializar e aprimorar conhecimentos. 

 Por essa razão, educar a distância é uma realidade que vem se expandindo 

há algumas décadas no Brasil, especialmente a partir da difusão das tecnologias 

de informação e comunicação, responsáveis pela emergência da sociedade da 

informação em que estamos inseridos. A sociedade da informação refere-se a um 

modo de desenvolvimento social e econômico em que a informação desempenha 
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um papel central na atividade econômica, na criação de riqueza, na definição da 

qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais.  

 Neste sentido, os modelos tradicionais de ensino deixam de ser a única 

forma de educação e a EAD ganha cada vez mais espaço à medida que atende às 

demandas de necessidades educacionais desta nova era, especialmente as que 

se referem à reciclagem profissional e aperfeiçoamento em nível de pós-

graduação.  

 A EAD tem características próprias. Dentre elas, pode-se destacar a 

questão de que professor e aluno não necessitam estar fisicamente presentes em 

local e horário determinados para que a informação seja transmitida e assimilada. 

Além disso, ao educar a distância, novas formas de aprender emergiram: aprende-

se a partir de leitura não-linear, hipertextual, interativa e dialógica.    

 Preti (1996: 25), destaca como aspectos fundamentais da EAD: “distância 

física professor-aluno, estudo individualizado e independente, processo de 

aprendizagem mediatizado, uso de tecnologias e comunicação bidirecional”. 

Tendo em vista esses aspectos, torna-se evidente que, em um curso de EAD, a 

interação professor-aluno deve acontecer de forma diferente de como ocorre no 

ensino presencial, já que não há um local físico determinado para as aulas. Desta 

forma, a figura física do professor não é necessária e indispensável para que o 

aluno assimile o conhecimento.  

 Sem a presença física do professor, o processo de estudo acontece de 

forma individualizada e independente. Essa é uma das razões de a educação a 
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distância ter estratégias lingüístico-textuais que auxiliam o aluno a construir o 

conhecimento por si próprio, sendo responsável pelas práticas e reflexões acerca 

do conteúdo apresentado. Isso porque o aluno em um curso de EAD não fica em 

posição passiva perante o ensino, ele não só recebe as informações, mas também 

busca estabelecer relações de diálogo com o texto, interagindo ao refletir sobre os 

seus sentidos. 

 Levando em consideração as características referentes aos cursos de EAD 

mencionadas, vale ressaltar que eles oferecem inovações e vantagens que 

reduzem os custos unitários do processo de ensino-aprendizagem e diminuem os 

custos de transação do ensino. Ou seja, oferecem acesso a oportunidades 

educacionais para indivíduos dispersos geograficamente; respeitam o biorritmo do 

aluno; produzem materiais didáticos interessantes,  estimulantes e customizados 

e; procuram manter o interesse e atender às expectativas dos participantes. 

 Como desvantagens do ensino a distância podemos citar a questão da falta 

de situações afetivas que funcionam como aspectos motivadores no processo de 

ensino-aprendizagem e que são mais evidentes na interação face a face, ou seja, 

no ensino presencial permite. Por mais que as estratégias lingüístico-textuais e os 

recursos tecnológicos minimizem a distância física professor-aluno, a motivação 

que a figura do professor e dos demais colegas de classe representam em uma 

sala de aula são mais difíceis de ser percebidos e resgatados e, portanto, não 

constituem, na maioria das vezes, um aspecto motivador. 



 43 

 Nas palavras de Niskier (1999: 2), a educação a distância permite 

“diversificar, mudar, adaptar a transmissão do conteúdo a cada grupo, a cada 

aluno, quando necessário”. Sendo assim, a prioridade em EAD não consiste em 

transferir conhecimento ao aluno, mas criar possibilidades variadas para que ele o 

produza e construa seus saberes. 

 Assim, percebe-se que atuar em um curso a distância significa expressar 

pensamentos, tomar decisões, dialogar, produzir conhecimentos: e tudo isso é 

feito tendo como principal meio, o texto escrito.   

 

3.2 - O texto utilizado na EAD 

 

 Há uma peculiaridade ao escrever para programas de educação a 

distância: a redação é essencialmente didática, com uma forte obrigação de 

comunicar-se com os leitores. 

  

 Como característica específica do texto de EAD, temos a objetividade com 

que o conteúdo é exposto. Percebe-se, também, uma certa mistura de oralidade e 

escrita, de exposição argumentativa e de conversa, afinal em um curso de EAD, 

não há o acesso imediato ao professor, portanto, a linguagem utilizada deve ser 

compreensível e adequada à habilidade de leitura de cada um dos alunos.  

 Segundo Laaser (2000: 70), alguns aspectos devem ser atendidos na 

elaboração de textos voltados para o ensino a distância. Vejamos alguns deles: 
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• manter apenas uma idéia principal, ou, talvez duas idéias relacionadas nos 

parágrafos; 

• privilegiar frases curtas, que contenham não mais do que vinte palavras 

cada uma; 

• usar, basicamente, orações principais, uma vez que elas são mais fáceis de 

serem lidas e compreendidas do que orações subordinadas; 

• evitar o uso de voz passiva, usando verbos ativos e diretos; 

• usar palavras familiares ao leitor, sempre que possível; 

• transformar as palavras abstratas em verbos; 

• usar expressões idiomáticas com parcimônia. 

 Podemos analisar as características do material impresso para EAD, 

partindo da idéia geral de que ele deve suprir a ausência física do professor, 

possibilitando uma adequada interação do aluno com o conhecimento. A maioria 

dos livros didáticos tradicionais que são adotados pelos professores em aulas 

presenciais, mesmo quando são de boa qualidade, apresentam geralmente um 

estilo expositivo, impessoal; o conteúdo é organizado em grandes blocos ou 

capítulos e; as atividades de estudo, quando existem, ficam no final do capítulo.   

 Sendo assim, somente o uso de tais livros didáticos não seria suficiente 

para estimular diretamente a aprendizagem ativa e auto-dirigida e oferecer ao 

aluno constantemente as informações sobre seu desempenho, necessárias para a 

auto-avaliação e o redirecionamento de esforços. O suposto é que o professor 
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supra cada uma dessas necessidades educacionais na interação face a face com 

os alunos. 

 Ao contrário, no material impresso especificamente destinado à educação a 

distância, é fundamental que se consiga estabelecer uma comunicação de mão 

dupla. Para isso, o estilo do texto deve ser dialógico e amigável: o professor tem 

de "conversar" com o aluno, criar espaços para que ele reflita sobre as 

informações patentes no texto e nas entrelinhas, exercite a operacionalização e o 

uso dos conceitos e das relações aprendidas e avalie a cada momento como está 

seu desempenho. Isso significa dar ênfase mais à aprendizagem do que ao 

ensino, buscando desenvolver um aprendiz ativo e seguro em relação ao caminho 

percorrido. 

 Entretanto, é preciso alertar para o fato de que um material impresso, por 

ser dialógico, não deixa de utilizar a modalidade escrita da língua. Muitas vezes a 

preocupação com a dialogicidade leva a uma super-exploração de processos 

indutivos, resultando em textos confusos e repetitivos, com excesso de vocativos e 

de construções próprias da modalidade oral da língua, o que prejudica a 

compreensão do leitor.         

 O texto do ensino a distância pode adotar um estilo mais coloquial, mas 

deve ser claro e enxuto, tomando grande cuidado para apresentar as informações 

de modo controlado, articulando-as com atividades e exercícios que devem 

permear o texto ao invés de ficarem soltos e descontextualizados no final do livro. 

É necessário incluir casos e exemplos do cotidiano, de maneira a mobilizar os 
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conhecimentos prévios dos alunos e facilitar a incorporação das novas 

informações aos esquemas mentais pré-existentes. As atividades de estudo, bem 

como os casos e exemplos, devem integrar organicamente o texto, funcionando 

como recursos de tessitura e não como apêndices dispensáveis.  

Isso significa que o aluno é levado a raciocinar e refletir, com base nos 

exemplos, casos e atividades de estudo, de tal maneira que esses elementos se 

tornam essenciais para a compreensão do texto. Desta forma, o aluno enxerga no 

texto um instrumento de comunicação eficaz, já que as informações são 

estabelecidas por meio de estratégias de sinalização textual, que devem ser 

processadas para que a compreensão plena se estabeleça.  

3.2.1 – Padrões de textualidade em EAD 

  

 O advento da hipertextualidade e da autoria coletiva/colaborativa coloca a 

ênfase do estudo do texto sobre critérios centrados nos usuários. Sendo assim, 

também o texto voltado para EAD é elaborado de acordo com o seguinte conjunto 

de propriedades – todas centradas no receptor do texto – postuladas por 

Beaugrande & Dessler (1981): aceitabilidade e intencionalidade, situacionalidade, 

intertextualidade, informatividade e conectividade, conforme destacamos a seguir. 

  

1. Aceitabilidade e intencionalidade: o texto deve ser elaborado buscando 

tornar o conteúdo ainda mais relevante e aceitável para os alunos. Para 

isso, deve-se utilizar exemplos extraídos do cotidiano do público-alvo a fim 
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de contribuir para que o leitor perceba no texto uma unidade dotada de 

sentido, coerente e coesa. 

 

2. Situacionalidade: as informações contidas no texto devem ser relevantes 

para o público-alvo. 

  

3. Intertextualidade: no texto utilizado em EAD, em diversos momentos do 

curso, os alunos são convidados a refletir e relacionar a sua prática em sala 

de aula aos novos conhecimentos que estão sendo adquiridos. Além disso, 

há verbetes, notas e atividades, recursos que atuam quebrando a leitura 

linear e estimulando a pausa para a reflexão, na qual o aluno tende a 

associar as informações recebidas a outros textos.  

 

4. Informatividade: sendo a educação a distância uma conversa didática com 

os alunos que visa uma compreensão imediata, para Laaser (2000: 66) 

evidências indicam que 80% do que é apresentado em uma unidade em 

EAD já deve ser conhecido pelos alunos, sendo apenas 20% ensinado.  Ou 

seja, ao criar o curso leva-se em consideração a questão do 

compartilhamento de informações pelos interlocutores, em todos os níveis 

da codificação lingüística.  

 

5. Conectividade: as seções e parágrafos das unidades de um curso de EAD 

são elaborados com o objetivo de ser semanticamente interdependentes 

entre si. Ou seja, busca-se sempre criar um texto coeso e coerente. 
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3.2.2- A coesão 

 Os elementos da estrutura de um texto para EAD devem ser coesos entre 

si. No capítulo 2 desta dissertação, ressaltamos que a coesão contribui para 

instaurar e assinalar o caráter de continuidade do texto, promover a progressão 

textual e preservar a unidade (semântica/tópica) do texto. Em EAD não é 

diferente. Para dar coesão ao conteúdo, as informações são apresentadas em 

pequenas quantidades e todo o texto é dividido e ordenado de maneira 

apropriada, ou seja, toda a unidade é dividida em várias partes, representadas 

pelos subtítulos, e em cada parte o conteúdo é subdividido em parágrafos. 

 Para dar coesão a um texto voltado para EAD, os seguintes aspectos 

devem ser considerados: 

1. Os parágrafos devem apresentar apenas uma idéia ou duas, no máximo, 

relacionadas. 

2. Os subtítulos devem ser destacados para que os alunos possam perceber 

que uma nova informação será apresentada. 

3. Deve-se inserir elementos de retomadas entre os parágrafos. 

4. No final de cada unidade, as idéias principais devem ser recapituladas.  

3.2.3 - O hipertexto 

 

 Ao buscar a comunicação por meio do texto do material impresso, uma 

característica importante é a hipertextualidade, que na linguagem escrita 

possibilita a cada linha, parágrafo, página, capítulo ou imagem estabelecer links 
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com outros espaços, outras comunicações, outros pensamentos, outras 

articulações, já que: 

 
a internet é caracterizada pela escrita hipertextual, a qual contempla, em 
sua constituição, inúmeros textos, demandando, portanto, no processo de 
sua escrita e leitura, conhecimentos acerca do texto e da textualidade, 
bem como do modo como os indivíduos interagem na e pela linguagem, 
constituindo-se como sujeitos ao dizerem algo e ao se posicionarem em 
relação ao dito. (Crescitelli et al, 2002: 264). 

 

 No texto impresso voltado para a EAD, o hipertexto contribui no processo 

de compreensão textual e acontece por meio da inclusão de boxes contendo 

explicações paralelas, no próprio material. Esses boxes oferecem uma explicação 

adicional sobre o assunto ou remetem o aluno a sites, livros e afins, nos quais o 

aluno tem a oportunidade de aprofundar o estudo. São eles: verbetes, notas e 

atenção. 

 

 Os verbetes são utilizados quando alguma palavra ou expressão presente 

no texto possa vir a gerar dúvida ou dupla interpretação. Usa-se, ainda, quando o 

termo não faz parte do conhecimento do mundo (previsível) do aluno.  Já as notas 

são um recurso utilizado para reforçar e aprofundar a explicação de conceitos e 

análises apresentados no texto. A sinalização de atenção é inserida sempre que 

se faz necessário destacar algo de importante no desenvolvimento de argumentos 

e explicações. Pode ser, inclusive, a apresentação de exemplos e dados.  

 

 Este tipo de comunicação hipertextual auxilia no processo de ensino 

aprendizagem na medida em que evidencia que os espaços estão interligados, 

favorece o estabelecimento de links entre os diferentes momentos da disciplina e 



 50 

caracteriza movimento, não-linearidade. Nesse movimento hipertextual de leitura e 

pensamento, o convite para pensarmos em diferentes espaços e atividades 

mobiliza para o acesso a outras informações. 

  

 O hipertexto pressupõe, na verdade, uma cadeia de textos que se 

relacionam, se completam, mas não linearmente.  Aquele que elabora os materiais 

para EAD deve, portanto, se preocupar com a maneira como leva os leitores a 

estabelecer relações e como são processadas as informações, integrando-as aos 

seus conhecimentos já adquiridos. 

  

 Vale ressaltar que as atividades também representam um recurso 

hipertextual, pois representam uma ruptura na leitura com o objetivo de fazer o 

aluno pesquisar outras fontes, refletir sobre o conteúdo e aprofundar 

conhecimentos.  

 

3.2.4- O dialogismo 

  

 A linguagem utilizada em textos de educação a distância é centrada no 

diálogo, na comunicação com os alunos e não apenas na ação de informar. 

Busca-se, assim, uma coerência com os processos de aprendizagem e 

comunicação em ambientes educacionais. Há proximidade do texto escrito 

utilizado em EAD com o texto oral, utilizado em sala de aula, já que o material 

impresso precisa despertar o interesse do aluno, desafiá-lo a questionar-se, além 

de apresentar vários caminhos de reflexão. 
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 Muito se fala sobre a necessidade do diálogo em materiais impressos de 

EAD, mas pouco se tem feito até o momento para que efetivamente encontremos 

materiais impressos que caracterizem e que mobilizem os estudantes ao diálogo 

com o texto. O autor de materiais impressos para EAD, precisa aprender a 

comunicar-se com o estudante. 

  

 Para isso, é necessário desafiar o aluno por meio da linguagem a 

desenvolver atividades, a questionar, a compreender o texto, de fato. E, nessa 

comunicação, além da hipertextualidade, é preciso falar da necessidade da 

inteligibilidade na comunicação, muito discutida por Paulo Freire (1992), que é 

traduzida pelos alunos como uma “boa explicação”, em que se detalha o estudo, 

se questiona, se comunica e se informa sobre o conteúdo apresentado. O diálogo 

que é estabelecido com o aluno deve provocar um sentimento de encontro. Ele 

precisa sentir o professor ao seu lado, próximo. Portanto, a proximidade do texto 

escrito com a linguagem oral é outra característica que precisa estar presente na 

comunicação que o material impresso se propõe a estabelecer.  

 

 Primar pela interatividade na elaboração de material didático é uma forma 

de minimizar as dificuldades que os alunos possam enfrentar na compreensão dos 

conteúdos. Isso significa que tais conteúdos podem ser apresentados como se 

estivesse conversando com o aluno. 
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 Deve-se atentar para a necessidade de prever aquilo que, dentre as 

informações apresentadas, pode ensejar dúvida e antecipar a solução para o 

problema. Para tanto, basta alguma sensibilidade e alguma experiência do 

exercício docente, mesmo na modalidade presencial. O ideal é que o professor 

esteja acostumado a ministrar o conteúdo sobre o qual está preparando o 

material, pois tal experiência certamente o auxiliará na detecção dos pontos, 

digamos, mais problemáticos. 

  

 O sentido de lançar convites como “vamos ver?”, por exemplo, e o 

envolvimento dos alunos com o material impresso de EAD são estudados por 

outros pesquisadores, como Soletic (2001: 78), que afirma que o maior desafio a 

que se propõem os materiais impressos é o de conseguir a participação dos 

alunos e envolvê-los ativamente na reflexão sobre o conteúdo. Soletic também 

considera que é importante criar rupturas na leitura linear de um texto, como a 

formulação de perguntas, por exemplo. 

 

 O emprego de tais estratégias que visam a interação, como convites, 

solicitações, perguntas,  repetições, entre outras, promovem aproximação entre 

professor e aluno. Segundo Tannen (1989) conduzem, também, ao envolvimento, 

fator relevante no processo de ensino-aprendizagem: um aluno envolvido se 

predispõe a aprender com mais facilidade, já que a linguagem espontânea tende a 

seduzir mais do que a linguagem da prosa expositiva, porque transforma o texto 

escrito em algo mais envolvente.  
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 Chafe (1985: 116), que abordou as categorias de envolvimento antes 

mesmo de Tannen, já havia apresentado alguns outros fatores que levam ao 

envolvimento: emprego de pronomes de primeira e segunda pessoa; elaboração 

de perguntas; preocupação, por parte dos participantes de uma interação, em 

responder às questões que lhes forem apresentadas; elaboração de pedidos ou 

solicitações; uso de marcadores  conversacionais; uso de expressões que revelem 

o interesse do locutor diante do  assunto tratado, tais como emprego de 

vocabulário expressivo, uso de detalhes que  atribuam maior imageabilidade ao 

assunto e, ainda, expressão de avaliações.  

 

 Todos esses aspectos auxiliam o trabalho de categorizar os fatores 

lingüísticos que propiciam o estabelecimento da interação professor-aluno. 

Utilizando reflexões, termos e expressões informais, que constituem estratégias de 

envolvimento, o professor simula uma conversação natural e cria efeitos de 

aproximação, intimidade e cumplicidade, estabelecendo entre ele e o aprendiz 

uma relação mais próxima e até mesmo afetiva.  

 

3.3 – Considerações sobre a elaboração do Educando a Distância 

 

 Expostas as características do texto utilizado no material impresso para 

EAD, nesta parte do trabalho nos deteremos a exemplificar tais características por 

meio de metalinguagem. Ou seja, neste ponto da pesquisa realizamos o primeiro 

objetivo desta dissertação: elaboramos uma unidade de um curso hipotético 

intitulado Educando a Distância.  
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 Antes de apresentarmos a unidade e os comentários acerca dela, torna-se 

necessário citar os fatores que foram considerados ao elaborá-la. Fatores esses 

que, se obedecidos, facilitam o processo de aprendizagem, pois ao estudar a 

distância o texto escrito é o principal meio de comunicação de professores e 

alunos.    

  

 Para elaborar a unidade, partimos da observação do processo de ensino e 

aprendizagem da educação tradicional, ou seja, presencial. Observamos, portanto, 

que: 1) ao expor o conteúdo de suas aulas, por meio do contato visual, o professor 

tem a possibilidade de perceber se a sua explicação está sendo compreendida; 2) 

se o contato visual não for suficiente, ele pode perguntar aos seus alunos se está 

sendo claro o suficiente ou não e, caso o conteúdo não esteja sendo transmitido 

de forma adequada, modificar a sua estratégia de ensino; 3) ao estar em sala de 

aula, o professor pode perceber quais são os alunos que têm maior dificuldade no 

aprendizado; 4) o aluno tem fácil acesso para tirar dúvidas com o professor ou 

com qualquer outro colega de classe. 

  

 Concluímos, portanto, que, como nenhum desses recursos de ensino pode 

ser aplicado no ensino a distância, o texto utilizado nessa modalidade de ensino 

deve ter características que, de alguma forma, supram a ausência física do 

professor. Neste sentido, buscamos criar um material impresso para EAD que 

suprisse essa ausência e possibilitasse uma adequada interação do aluno com o 
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conhecimento. Para isso, o texto criado de forma alguma poderia se aproximar do 

tradicional, normalmente encontrado em livros-texto tradicionais comuns.  

 

 Criamos, então, um texto capaz de estimular diretamente a aprendizagem 

ativa e auto-dirigida, oferecendo ao aluno as informações sobre seu desempenho, 

necessárias para a auto-avaliação e o redirecionamento de esforços. Buscamos, 

assim, uma comunicação bidirecional, por meio do texto dialógico e amigável, 

capaz de incitar a reflexão sobre o conteúdo e fazer com que o aluno avalie, a 

cada novo passo de sua aprendizagem, se compreendeu tudo o que deveria. 

  

 Por ser um texto utilizado para suprir as barreiras provenientes da ausência 

física do professor em sala de aula, apresenta uma linguagem próxima à coloquial. 

É claro e conciso e as informações são apresentadas de forma controlada, sempre 

respeitando a pausa necessária para o aluno refletir sobre o conteúdo e testar a 

sua auto-aprendizagem por meio das atividades.  

  

 Outra preocupação foi a de criar exemplos de conhecimento do suposto 

público-alvo ao qual o curso se destinaria: professores que utilizam o método de 

ensino tradicional e desejam conhecer o ensino a distância. Esses exemplos 

permitem aos alunos ativar seus conhecimentos prévios, facilitando, assim, a 

aprendizagem de novos conceitos.  Tanto os exemplos utilizados como as 

atividades sugeridas foram elaborados com o objetivo de levar o aluno a 

raciocinar, refletir e a associar o que já é de seu domínio às novas informações 

apresentadas. Sendo assim, exemplos e atividades são indispensáveis, pois são 
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essenciais para que o texto possa ser compreendido de maneira eficaz. Quando 

bem elaboradas e vinculadas aos objetivos, essas atividades oferecem ao aluno 

um feedback constante do seu desempenho, indicando-lhe os pontos que 

necessitam de maior atenção, esforço e estudo. 

  

3.4 – O curso 

 

 

Apresentação 

 

 O curso Educando a Distância é voltado para professores interessados em 

ampliar a sua formação e qualificação. Tem curta duração e oferece conteúdos de 

conhecimento bem definidos e delimitados. O objetivo central de utilizar a 

educação a distância como método de veiculação deste curso é garantir que 

profissionais com dificuldades de tempo e deslocamento possam ter condições de 

melhorar seus conhecimentos. 

 

 O curso foi elaborado por Viviane Araujo, que atuou como desenhista 

instrucional de cursos na Faculdade de Economia da UFRJ. 
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Unidade 1 

Objetivos: 

  

 Ao finalizar a leitura desta unidade você deverá ser capaz de: 

 

• Definir educação a distância. 

• Perceber as principais características do texto utilizado nesta forma de  

ensino. 

 

Introdução 

 A educação a distância permite a aprendizagem individual e em grupo, com 

a mediação de recursos didáticos organizados, veiculados em diferentes 

tecnologias de informação e de comunicação, possibilitando uma nova leitura 

sobre métodos de ensino e aprendizagem.  

Neste curso, nos deteremos a tecer comentários sobre as características do 

material impresso voltado para cursos de educação a distância. Pretendemos 

fazer você perceber que este material é elaborado visando suprir as dificuldades 

decorrentes de uma situação de aula sem a presença do professor.  

E então? Animado para começar? Nos vemos no próximo capítulo! 

 

Bom estudo! 
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EAD: o conceito 

 

O que é educação a distância? 

  A acepção mais simples para educação a distância refere-se a cursos  

ministrados para estudantes que estão fisicamente distantes, separados do 

professor, no espaço e no tempo. Trata-se de um processo existente há várias 

décadas no Brasil, mas que vem se expandindo de forma rápida, contínua e 

crescente, desde a difusão das tecnologias da informação e de comunicação.  

A quem se destina o curso de EAD? 

 Os cursos na forma de educação a distância são destinados a pessoas que 

desejam investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional ou a organizações 

que têm o objetivo de ampliar as competências dos seus colaboradores. 

Como estudar a distância? 

 É simples. A aprendizagem a distância requer recomendações que são 

aplicadas, também ao ensino presencial e podem ser resumidas em: 

1 - discipline o estudo; 

2 - planeje o aprendizado; 

3 - evite o acúmulo de leituras ou exercícios; 
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4 - empenhe-se como em qualquer curso presencial. 

Viu só? Não é tão difícil. 

 

Atividade 

 

1 – Agora que você já sabe o que é educação a distância, pense em duas ou três 

características que tornam esse método de ensino diferente do tradicional.   

 

2 – Você já aprendeu algum conteúdo a partir de um método não presencial? 

Relate essa experiência. 

 

Como estruturar a aula? 

  

 Você, professor, está habituado a preparar as suas aulas presenciais, 

certo? Ao prepará-las, você pensa, entre outras coisas, em aspectos como: tempo 

disponível para exposição, conteúdo que será abordado, mecanismos de 

motivação etc. Para educar a distância não será diferente: você também precisará 

de uma preparação.  

  

 Na EAD, para evitar terminar a aula fornecendo apenas uma visão 

incompleta do tema trabalhado, a estrutura básica e ideal de uma unidade é  
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começar com uma introdução mais geral, ir para o desenvolvimento do conteúdo – 

que é o aspecto mais específico –, e depois terminar com um resumo que volta 

para o aspecto mais geral. 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

 

1 – Você consegue perceber a importância de delimitar os objetivos da aula em 

cursos de EAD? Explique. 

 

O papel das atividades 

 

 Você deve ter percebido que, em um curto espaço de tempo, já realizamos 

algumas atividades e deve estar se perguntando o porquê disso. Eu explico!  As 

atividades são o centro do material didático.  

 

 Como o tempo de concentração para a leitura não deve ultrapassar vinte 

minutos, as atividades contribuem no sentido de representarem uma pausa  

 

Verbete:  

uma unidade 

corresponde a 

uma aula 
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necessária para que o aluno possa retomar os estudos sem prejuízo da 

concentração e, conseqüentemente, da aprendizagem. 

  

 Além do mais, o aluno se mantém mais alerta e envolvido quando é 

requisitado a mostrar o que aprendeu. Interessante, não? 

 

Escrevendo para educar a distância: a linguagem utilizada em EAD 

 

 Até aqui vimos, portanto, que o texto escrito é um dos mais importantes 

instrumentos utilizados no ensino a distância, certo? 

 

  Será, então, que escrever para EAD é o mesmo que elaborar uma 

apostila teórica comum? Absolutamente não. Para o aluno ser capaz de criar 

uma cultura de como estudar em um curso de EAD, de como desenvolver um 

método próprio de estudo é necessário que o professor adote procedimentos. 

Vamos conhecer alguns deles? 

 

 1 - Dizer, claramente, nos objetivos, o que o aluno deverá ser capaz de 

fazer ao final daquela aula. 

2 - Explicar o conteúdo de tal forma que o aluno o correlacione com seu 

conhecimento prévio. 

3 - Incentivar o aluno a fazer todos os esforços para compreender o  
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conteúdo. 

4 - Propor exercícios e atividades intercalados ao conteúdo para que o aluno 

possa demonstrar se o conteúdo foi ou não assimilado.  

5 - Provocar questionamentos e reflexões. 

 

E então? Reparou que não é muito diferente do que você já está habituado a   

fazer no ensino presencial? Justamente! 

  

 E como adaptar, então, a linguagem escrita para um curso de EAD? 

Essa é uma das grandes questões que eu imagino que você queira ver respondida 

neste curso. Sendo assim, separamos algumas recomendações importantes 

relacionadas à utilização da linguagem em uma aula de EAD. Vamos ver? 

 

1. Escreva como se estivesse conversando com o aluno. 

2. Use pronomes pessoais, chamando sempre o aluno de “você”, e nunca de 

“aluno”, “leitor”. 

3. Lance mão de perguntas retóricas, pois elas ajudam no fluxo da conversa. 

4. Use palavras que o aluno está acostumado a ouvir e a entender, palavras 

mais próximas de seus cotidianos. 

5. Empregue verbos na voz ativa. A voz ativa faz com que os períodos sejam 

mais curtos e de entendimento mais fácil e rápido. 
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Ao chegar nesse ponto do estudo, consigo até imaginar você pensando quase em 

voz alta: “claro! É exatamente assim que esse curso foi construído. Acabei de ver 

todas essas características da linguagem que foram mencionadas!”   

 

 Você já deve ter percebido também que a linguagem de materiais de EAD 

é: 

 

• clara;  

• simples;  

• direta; 

• dialógica.  

 

 Isso te lembra alguma coisa? A linguagem oral, óbvio!  Em EAD, deve-se 

escrever como se conversasse com o aluno.  

 

Mas por que isso? 

  

 Para que, ao praticamente ouvir a sua voz “saindo” do papel, a interação 

entre vocês e o conteúdo apresentado não corra o risco de se perder. Faz sentido, 

não faz? 
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 Repare também o seguinte: quanto mais curtas as frases, mais fortes elas 

são. Quanto mais o ponto é usado, mais o aluno pára para pensar. A pontuação, 

portanto, é importante na formação do significado das frases. Tem o propósito de 

ajudar o aluno a perceber o que o professor quer enfatizar.  

 

 Isso ficou ainda mais evidente para você neste último parágrafo, não foi? 

Nós imaginamos, foi intencional!  

  

 Bem, visto tudo isso, já podemos definir as funções da linguagem em EAD 

sem maiores problemas. Vamos lá?  

 

Quais são as funções da linguagem em EAD?  

 

• Despertar o interesse do aluno; 

• Introduzir novos ensinamentos; 

• Estimular o pensamento; 

• Levar o aluno a encontrar as suas respostas. 

 

 Atividade 

  

 Releia todo o conteúdo apresentado até aqui a fim de identificar trechos que  
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exemplifiquem as funções da linguagem em EAD. Cite, pelo menos, três.  

 

A questão do hiperlink 

 

 Não se sinta obrigado a esgotar tudo sobre a matéria de estudo. O objetivo 

da EAD é apenas passar o que os alunos precisam saber para atingir os objetivos. 

O conteúdo adicional fica por conta do interesse e disponibilidade de tempo do 

aluno, afinal de contas, a leitura deve ser leve ao invés de densa. 

 

 Sendo assim, use e abuse de recursos hipertextuais em EAD! Eles 

oferecem recursos de aprofundamento do conteúdo aos alunos interessados. 

 

 Mas peraí... no material impresso eu não tenho  links! Que recursos 

hipertextuais são esses, então? Você deve estar pensando. São os boxes de 

verbetes, notas e atenção. Eles quebram a linearidade do texto e permitem ao 

aluno aprofundar o estudo sobre aquele tema, pois fornecem informações 

adicionais sobre o assunto tratado.  

 

Resumindo a aula 

 

Ao terminar de expor o conteúdo, você deve resumir a unidade para o seu aluno.  
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Mas veja bem: resumir não é meramente descrever o que foi visto na aula, mas 

sim retomar os prontos principais abordados, ok?  

 

Resumo da unidade 

  

 E então? Tivemos uma aula produtiva, não foi? Agora você já sabe que 

educar a distância é romper as barreiras de espaço e tempo e que este novo 

método de estudo requer algum preparo no sentido de tornar a aula produtiva e 

agradável.  

 

 O objetivo é fazer a interação não se perder e, como interagimos por meio 

da linguagem, é óbvio que, ao educar a distância, temos que adequá-la para esse 

fim, aproximando a linguagem escrita da linguagem oral utilizada em sala de aula.  

 

Reflexão da unidade 

 

 O mais importante desta unidade é fazer com que você, ao entrar em sala 

de aula, reflita sobre esse novo método de ensino – a EAD – e o relacione com o 

já habitual ensino presencial, conseguindo dominar os dois métodos a partir de um 

trabalho consciente e interativo. 
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Atividade final 

  

 Qual foi o tema da última aula que você deu? Que tal pegar o seu plano de 

aula presencial e a partir dele montar uma unidade de ensino a distância? Será 

uma excelente experiência! Para isso, lembre-se, especialmente, das funções 

exercidas pela linguagem em EAD.  

 

Bom trabalho e até a próxima unidade! 

  

 

  

 Ao elaborar o Educando a Distância, buscamos não apenas exemplificar as 

características do material impresso, mas oferecer as informações necessárias 

sobre a linguagem utilizada em EAD para que o papel das estratégias lingüístico-

textuais, que serão demonstradas no capítulo 4 desta dissertação, possam ser 

melhor compreendidas no contexto de ensino que nos propusemos a investigar. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS  

 Este capítulo destina-se a apresentar uma amostra das estratégias 

lingüístico-textuais encontradas no curso Análise Financeira de projetos e o 

resumo das descobertas obtidas por meio da presente pesquisa. Para isso, 

analisamos o texto do material impresso e dividimos as estratégias estudadas em 

dois grupos: estratégias lingüísticas de interação e estratégias textuais de 

organização do conteúdo. Ambas contribuem para que o texto escrito consiga 

suprir as dificuldades decorrentes de uma situação de aula sem a presença física 

do professor.  

 

 Ressaltamos que, sempre que julgamos conveniente, destacamos em 

negrito os aspectos que estavam sendo comentados e que, portanto, todos os 

grifos encontrados nos dados, com exceção dos dados que demonstram os apoios 

textuais, são nossos. 

 

4.1 - Estratégias lingüísticas de interação 

 

 Nesta parte do trabalho apresentaremos as estratégias lingüísticas de 

interação que detectamos ao analisar o corpus visando encontrar elementos que 

contribuíssem para suprir a ausência da exposição oral do conteúdo em sala de 

aula. Observamos que, sempre que utilizadas, essas estratégias “emprestam” ao 

texto escrito características da linguagem falada.  
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4.1.1 - Escrever como se conversasse com o aluno  

 

 As modalidades oral e escrita apresentam características próprias e não 

devem ser vistas de maneira dicotômica, estanque.  Segundo Marcuschi (1995: 

13): ”As diferenças entre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das 

práticas sociais e não na relação dicotômica de dois pólos opostos”. Ou seja, os 

diversos tipos de práticas sociais de produção textual situam-se ao longo de um 

contínuo tipológico, em cujas extremidades estariam, de um lado a escrita formal 

e, de outro, a conversação espontânea, coloquial. Neste sentido, o que 

pretendemos demonstrar é que como em um curso a distância o primordial não é 

a escrita, mas a “conversa escrita”, fenômenos encontrados nas linguagens oral e 

na escrita mostram-se amplamente misturados.  

 

 A linguagem de materiais de EAD, portanto, deve ser clara, simples, direta 

e dialógica. A linguagem escrita se aproxima da linguagem falada e é a ferramenta 

principal utilizada para transmitir o conhecimento. 

 

 Observem-se os seguintes dados retirados do corpus: 

 

1. “Se perguntarmos a qualquer pessoa se ela deseja 
receber R$ 1.000,00 agora ou daqui a um ano, mesmo que 
não haja inflação, tenho certeza que a resposta será 
unânime: ‘agora”. (página 9) 
 
2.- “Qual será a preferência de um indivíduo: receber R$ 
1.000,00 agora ou receber R$ 1.500,00 daqui a um mês? 
Com certeza muitos responderão ‘depende’. A resposta está 
perfeita. É isso mesmo. Depende”.(página 11) 
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3.- “É bastante provável que ele reflita um pouco: ‘opa R$ 
200,00 já é um bom dinheiro e acho que vale a pena 
esperar’”. (página 11) 
 
4. “É, mas ainda não acabou, tem mais um detalhe na 
equivalência de capitais”. (página 12) 
 
5. “O objetivo desta ‘calculeira’ toda apresentada foi fazer 
vocês entenderem como é o mecanismo de cálculo”. (página 
35) 
 
 
 

 Em um texto tradicional formal, em vez dos dados destacados, 

provavelmente, encontraríamos construções mais próximas das seguintes 

sentenças: 

 
1’. Qualquer pessoa desejaria receber R$1.000, 00 agora 
e não daqui a um ano. 

 
2’. A escolha de um indivíduo entre receber R$1.000,00 
agora ou R$1.500.00 daqui a um mês vai depender de 
uma série de fatores. 

 
3’. É provável que o indivíduo opte por esperar um pouco 
mais e receber R$200,00, pois trata-se de uma quantia 
considerável.  

 
4’. Há ainda um detalhe na equivalência de capitais. 

 
5’.Todos esses cálculos objetivam demonstrar como se 
comporta o mecanismo de cálculos. 

 
 

 Ao comparamos, portanto, os dois grupos de dados – o retirado do corpus e 

o das construções mais próximas de um texto formal tradicional – percebemos que 

a escrita mais próxima da fala é utilizada a fim de criar um envolvimento com o 

aluno. Ou seja, a escrita visa assumir características da oralidade com o objetivo 
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de distanciar-se cada vez mais de um texto formal tradicional e aproximar-se do 

gênero textual aula presencial e dialogada. 

 

 Neste sentido, os exemplos a seguir demonstram que apesar de haver 

marcas da oralidade no material impresso, tais marcas não representam desvios 

da norma padrão da língua, pois não apresentam gírias, erros de ortografia ou 

concordância nem tampouco se pretende “escrever como se fala”, apenas se 

transpõe para a escrita a simulação de um diálogo, de uma conversa em tempo 

real e presencial como uma aula é feita.  

 
6 - “Quando o homem tem de decidir, geralmente se defronta 
com mais de uma alternativa. Nesse instante, surge a dúvida, 
a questão crucial: que alternativa escolher? Com certeza ele 
quer a melhor”. (página 24) 
 
7 -“Quer dizer, se eu decidir racionalmente, vou sempre 
preferir receber mais”. (página 24) 
 
 
8 - “Imagino você pensando: não estou entendendo nada, 
para que será que isto serve? Esta hipótese facilita muito as 
coisas”. (página 25) 
 
 
9 - “Agora, imagine a trabalheira que não deve ser fazer um 
diagrama de capital para os gastos de nosso personagem 
para todo o mês!” (página 26) 
 
 
10 - “À primeira vista parece tudo muito linear e muito 
simples. Puro engano.”(página 27) 
 

 

 Sendo assim, percebemos que é possível escrever como se conversasse 

com o aluno sem que isso represente um desvio da norma padrão da língua, já um 
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dos aspectos que difere um texto tradicional formal de um texto impresso para 

EAD é o grau de formalidade da escrita. 

  

 Todos os exemplos já expostos e os que serão destacados a seguir 

revelam que o impresso para EAD apresenta trechos que se situam no contínuo 

mais próximo ao pólo da fala conversacional, o que é natural e esperado, já que 

visa justamente aproximar-se de uma aula presencial, na qual a linguagem oral é 

o principal meio de comunicação, de explanação do conteúdo. Observamos, por 

exemplo, que em diversos momentos, o professor posiciona-se diretamente 

fazendo uso da primeira pessoa do singular, o que é incomum em textos 

tradicionais formais.  

  

11- “Mas isto eu diria que é um refinamento que não precisa 
ser adotado”. (página 8) 
 
 
12 - “Acredito que ela servirá de ponto de partida para que 
cada um a utilize e adapte de acordo com suas 
necessidades”. (página 15) 
 
13- “Podemos até formalizar esta decisão e apresentá-la com 
um equacionamento matemático, mas prefiro não introduzir 
nenhuma teoria”. (página 11) 
 
14 - “Bem, eu sei, as coisas não são tão simples assim”. 
(página 28) 
 
15 - Eu, particularmente, advogo que a elaboração de 
modelos determinísticos do tipo “Se... então” é uma 
ferramenta adequada para realizar projeções (página 45)  
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 Ao utilizar termos e expressões informais, o professor simula uma 

conversação natural e cria efeitos de aproximação, intimidade e cumplicidade, 

estabelecendo entre ele e o aluno uma relação afetiva.  

 
 
16 - “Para facilitar a vida é que temos esta hipótese 
simplificadora: os fluxos no final do período prendem-se ao 
fato de conduzir a modelos matemáticos mais simples”. 
(página 26) 
 
17 - “Ou seja, assumimos que conhecemos com exatidão o 
instante e o valor em que os fluxos irão acontecer, no futuro. 
Podemos até dizer que temos uma bola de cristal, pois 
somos capazes de ver o futuro e acertar os valores com 
precisão” (página 26) 
 
 
18 - “A pergunta ainda permanece no ar: que critério 
devemos adotar para tomarmos melhores decisões em 
termos de investimentos? A proposta é a utilização do critério 
do Valor Atual – VA”. (página 33) 
 
 
19 - “Pois bem, muitos devem estar se perguntando se não 
estão na aula errada, se isto não seria uma aula de 
engenharia. Não, a aula está correta, e o emprego do 
conceito de alavancagem  aqui é muito parecido com o da 
engenharia”. (página 37) 
 
20 - “Mas, então, no fundo, qual o problema em se 
alavancar? Aqui vai uma pista: trata-se das incertezas 
futuras”. (página 39) 
 

 O curso apresenta também períodos destacados em negrito, que permitem 

ao aluno perceber que uma dada informação é mais importante do que as demais 

para a compreensão do conteúdo. Como não há recursos orais que permitam ao 

aluno perceber a informação que o professor deseja reforçar, os realces no texto 
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representam uma estratégia metacomunicativa que chama a atenção do leitor e 

aponta um determinado foco para reflexão. 

 

 

 Ou seja, na comunicação a distância, a escrita precisa ganhar novos 

símbolos que possam representar o elemento expressivo entre os interlocutores, 

dando conta de demonstrar o sentido pleno daquilo que está sendo comunicado. 

Isso é feito a partir de realces em negrito no texto, que representam aquilo que o 

professor deseja reforçar. Observamos que, geralmente, o texto destacado visa 

fazer o aluno refletir sobre o conteúdo apresentado até aquele momento. 

 

21- E você, o que faria neste caso? Quais os fatores que 
iria ponderar para tomar sua decisão. (página 11) 
 
22- Observe que até agora falamos somente em termos 
de recebimento de dinheiro. E se fosse para pagamento, 
como ficariam as opções até aqui apresentadas? (página 
11) 
 
23- Que taxa de juros devemos utilizar?  (página 27) 
 
24- Mas como utilizar este resultado em uma decisão? 
(página 31) 
 
25- Que critério devemos adotar para tomarmos 
melhores decisões em termos de investimento? (página 
33) 

 

 Os dados expostos até o presente momento demonstram que, com a 

comunicação escrita assumindo tais características destacadas, o aluno é 

encorajado a participar da cena enunciativa, fato que constitui um dos princípios 

estabelecidos por Coulthard (1977) para o aprimoramento da prática educacional 
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pelo professor. Escrever como se conversasse com o aluno, portanto, constitui 

uma estratégia lingüística fundamental para o estabelecimento da interação entre 

aluno-conteúdo, já que o estilo conversacional tende a seduzir o leitor e o motiva a 

interagir com o texto lido. Sendo assim, conclui-se que a linguagem utilizada no 

material impresso de EAD quebra as concepções tradicionais que polarizam 

oralidade e escrita. A cisão entre o oral e o escrito converte-se em um encontro 

extremamente produtivo, no qual as especificidades de cada uma das duas 

modalidades da língua potencializam a comunicação, tornando-se um grande 

instrumento para que as barreiras relacionadas à distância física professor-aluno 

sejam rompidas e o aprendizado se processe de maneira eficaz no contexto 

digital. 

4.1.2 - Tratar o aluno por “você” 

 Em EAD, escreve-se como se conversasse com o aluno, por isso tratá-lo 

por você contribui para o processo de cooperação entre os interlocutores, como já 

afirmava Holmberg (1995: 47). Verificamos, portanto, o reiterado uso de tal 

tratamento, que pode ser observado nos seguintes dados:  

 

26- “Quando você terminar esta unidade, deverá ser capaz 
de definir e diferenciar os seguintes conceitos”. (página 8) 
 
27- “Você vai perceber que, no decorrer desta unidade, 
estaremos ampliando nossos conceitos”. (página 10) 
 
28 - “Você deve estar se perguntando como aplicar estas 
regras e conceitos quando quiser optar entre duas 
alternativas”. (página 13) 
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29 - “Na Unidade 1, uma das atividades perguntava se você 
era capaz de dizer que hipóteses simplificadoras estavam 
por trás de um diagrama de capital”. (página 25) 
 
30- “Suponha que você vai construir um diagrama de capital 
dos gastos mensais de um personagem hipotético”. (página 
25) 
 

 

 O material impresso utiliza como estratégia lingüística de interação o uso do 

você a fim de criar uma espécie de simulação, na qual o professor reforça o seu 

interesse pelo aluno, fazendo-o imaginar que aquele material foi escrito apenas 

para ele, pensando nas suas reais necessidades e dificuldades perante o ensino.  

 
 
31- “Você consegue uma alavancagem se tiver um 
determinado investimento e se endividar a um custo menor 
do que a TIR do investimento”. (página 39) 
 
 
32- “Para você entender que não existe uma única projeção 
dependente, nem tampouco a projeção certa, errada ou 
ideal, vamos abordar os conceitos de realidade, percepção e 
representação”. (página 48) 
 
33- “Para você ir se familiarizando com a elaboração de 
projeções dependente, imagine, por exemplo, que somos 
uma empresa de representações”. (página 51) 
 
34- “Ficou claro para vocês?” (página 59) 
 
35- “Se você comprar uma ação, o que espera ganhar com 
ela?” (página 91) 

 

 A partir dos dados expostos, concluímos que o tratamento você contribui 

para reforçar a intimidade e a proximidade professor-aluno, fazendo com que o 

aprendiz sinta-se mais motivado a se envolver no processo de aprendizagem.  
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4.1.3 - Uso do imperativo 

 

 Observamos que, no material impresso de EAD, o aluno é convidado a 

participar do processo de aprendizagem. Isso é feito em diversos momentos a 

partir do uso do imperativo na 3ª pessoa, conforme demonstramos a seguir: 

 

36- “Imagine que você vai montar um diagrama de capital 
em bases diárias”. (página 9) 
 
37- “Observe que até agora falamos somente em termos de 
recebimento de dinheiro. E se fosse para pagamento, como 
ficariam as opções até aqui apresentadas? Como é que o 
indivíduo iria decidir?” (página 11) 
 
 38- “Observe que até agora falamos somente em termos de 
recebimento de dinheiro. E se fosse para pagamento, como 
ficariam as opções até aqui apresentadas? Como é que o 
indivíduo iria decidir?” (página 11) 
 
39- “Suponha que dispomos de R$ 12.00 e continuamos 
analisando as mesmas alternativas apresentadas na figura 
2.8”. (página 33) 
 
 
40- “Imaginemos um investimento com vida útil de 5 
períodos, onde o dinheiro é aplicado, retorna e, no final 
acaba”. (página 37) 

 

 O uso do imperativo nas construções expostas apresenta duas vantagens. 

Uma delas é chamar o aluno a participar do texto de forma clara. A segunda 

vantagem será exemplificada com os dados que virão a seguir e consiste em 

estabelecer a superioridade do professor sobre o aluno, lembrando-o de que, 

assim como no contexto presencial, também em uma aula a distância cabe ao 

professor fornecer os meios para o aluno construir o seu aprendizado e uma das 
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formas de fazer isso é por meio de “ordens”, que nada mais são do que 

instrumentos para que o aluno possa praticar e concretizar a teoria apresentada. 

 
41- “Trabalhe com valores que poderão vir a ocorrer. Não 
faça uso de valores médios”. (página 46) 
 
42- “Coloque-se no lugar do empresário da manequim que 
está procurando colocar sua cliente em alguns desfiles”. 
(página 49) 
 
43- “Tente identificar se existe alguma equação para aquele 
número”. (página 52) 
 
44- “Procure refletir sobre o título da unidade: A empresa 
como projeto de investimento”. (página 97) 
 
45- “Reflita sobre o assunto”. (página 51) 
 

 

 Além dos aspectos já destacados, verificamos que há grande predomínio 

dos verbos supor e imaginar no material impresso analisado. Isso se explica pelo 

fato de que o professor tem a preocupação constante de auxiliar o aluno a 

concretizar o conhecimento. Sendo assim, ao supor e imaginar, o aluno não só 

tende a relacionar o conteúdo apresentado aos seus conhecimentos já adquiridos, 

mas também encontra sinalizado na leitura, no texto, o espaço para a reflexão do 

conteúdo, associando os conhecimentos ao seu dia-a-dia.   Observem-se as 

construções a seguir levando em consideração que a construção A foi retirada do 

corpus e a B é uma tentativa de paráfrase da A, visando aproximar a construção 

de um texto formal tradicional. 

 

46-“Suponha que você esteja avaliando uma ação de uma 
empresa”(página:91) 
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46’-“Quando alguém vai avaliar uma empresa”. 
 

 O professor poderia utilizar as duas construções em seu texto para EAD, 

pois o significado de ambas é o mesmo. Porém, se optasse pela construção B 

perderia a oportunidade de incluir o aluno naquela aula, de fazê-lo participar 

ativamente daquele contexto de ensino. 

 

 Concluímos, portanto, que o uso do imperativo contribui para romper a 

distância física entre professor e aluno, pois coloca em evidência a 

bidirecionalidade do texto, convidando o aluno a participar ativamente da aula. 

 

4.1.4 – Provocar questionamentos e reflexões 

 

 No item anterior demonstramos que o imperativo é utilizado, entre outras 

coisas, para provocar reflexões. Porém, os convites à reflexão não são feitos 

apenas a partir do uso do imperativo, conforme demonstram os seguintes dados: 

 

47- “Será que você é capaz de destacar que hipóteses e 
simplificações são assumidas quando da elaboração de um 
diagrama de capital?” (página 9) 
 
 
48- “Será que para um diagrama em bases mensais você 
faria um com todos os dias e todas as horas do dia?”. 
(página 9) 
 
 
49- “O que você pode deduzir desses resultados?” (página 
27) 
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50- “O ser humano está sempre decidindo sobre alguma 
coisa. Mas como será que decide? Em que informações se 
baseia para decidir? Quais são as principais etapas deste 
processo decisório?” 
 
 
51- “É importante que você reflita sobre elas no seu dia-a-dia 
do trabalho”.  
 

  

 Os dados demonstram um convite à reflexão mais explícito do que o uso do 

imperativo. Isso porque, o papel dessa estratégia de interação é contribuir para 

que: 1) o aluno reflita sobre os temas mais importantes do texto e 2) o aluno auto-

avalie a sua aprendizagem, observando se consegue responder aos 

questionamentos expostos. Além disso, o convite à reflexão favorece a 

intertextualidade, já que leva o aluno a associar o conteúdo às informações que já 

são de seu conhecimento.  

 

 No dado 51, por exemplo, o aluno é convidado a contextualizar o conceito 

que aprendeu ao seu dia-a-dia, unindo a teoria à prática, o que contribui para que 

o aluno amplie o seu conhecimento e encontre um sentido no texto que está 

lendo.  

 

4.1.5 - Predomínio de verbo na primeira pessoa do plural 

 

 Observamos no corpus que há predomínio do verbo na primeira pessoa 

plural, conforme demonstram os seguintes dados: 
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52- “Podemos, ainda, desenhar os fluxos numa escala”. 
(página 8) 
 
53- “Já dissemos que cada indivíduo, cada empresa, tem a 
sua taxa de juros”. (página 10) 
 
54- “Após identificar casos onde a preferência é clara e 
incontestável, vamos analisar uma situação onde isto não 
ocorre”. (página 11) 
 
55- “Vamos supor que a situação de penúria de nosso 
investidor era maior ainda”. (página 39) 
 
56- “Vamos analisar a planilha com mais detalhes e tentar 
formular as equações que estão por trás de cada célula”. 
(página 61) 
 
 

 

 A opção por essa flexão representa a necessidade de recuperação do 

sentido do coletivo, visto que se em uma sala de aula professor e aluno participam 

ativamente da aula e em um curso a distância a participação deve acontecer da 

mesma maneira. Ou seja, não basta o professor utilizar estratégias lingüísticas 

capazes de fazer com que o aluno se sinta presente ativamente, como o uso do 

você e do imperativo, por exemplo. É necessário, também, que o aluno perceba a 

informalidade e cumplicidade existente entre ele e o professor. 

  
 

4.2 - Estratégias textuais de organização do conteúdo 

 

 Nesta parte do trabalho, pretendemos demonstrar as estratégias textuais de 

organização de conteúdo que detectamos ao analisar o corpus. Percebemos que 

tais estratégias contribuem para que a organização textual do material impresso 

aproxime-se, ao máximo, das etapas de uma aula presencial.  
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4.2.1 – O papel das informações iniciais: apresentação e objetivos 

  

 As informações iniciais fornecidas ao aluno em um curso de EAD visam 

apresentar o professor e o conteúdo que será abordado no curso, assim como, 

habitualmente, acontece em aulas presenciais e expostas, portanto, por meio da 

linguagem oral.  Ou seja, já é possível perceber a partir da apresentação que a 

estrutura da aula em EAD visa aproximar-se de uma aula presencial.  

  

 Isso acontece porque, desde a Grécia antiga, no imaginário social e na 

matriz antropológica do indivíduo, o professor tem uma característica marcante: a 

presença física em sala de aula. O seu papel, portanto, é percebido pelo aluno 

como pessoal e presencial desde o ensino pré-escolar até a universidade. Sendo 

assim, quanto mais o curso de EAD aproximar-se do modelo de aula presencial 

que os alunos já conhecem, mais fácil fica romper as barreiras da ausência física 

do professor de forma que o aluno compreenda o conteúdo apresentado.    

 

 Em uma aula presencial, o professor habitualmente começa a aula 

apontando os aspectos que serão priorizados. Em uma aula à distância, o recurso 

utilizado pelo professor é definir os objetivos na página inicial de cada unidade do 

curso, já que um objetivo claro de aprendizado direciona tanto os professores 

quanto os alunos no que se refere ao conteúdo da matéria e aos processos 

mentais que se espera que o aluno realize. Observem-se os seguintes dados: 

 

57- “Objetivos:   
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Quando você terminar esta unidade, você deverá ser capaz 
de definir e diferenciar os seguintes conceitos:  
 

• diagrama de capital;  
• valor do dinheiro; 
• equivalência de capitais e; 
• valor atual/valor presente.  

 
E aplicar a Metodologia para Análise de Investimentos 
apresentada”. (página 7) 
 
58- “Objetivos:   
 
Ao final desta Unidade, você deverá saber como aplicar os 
seguintes critérios de decisão: 
 

• taxa interna de retorno;  
• valor atual e;  
• período de retorno.  

 
Também será apresentado o conceito de Alavancagem, e 
você verá como a Taxa Interna de Retorno de um projeto 
pose ser ‘alavancada’ através da tomada de um 
empréstimo”. (página 23) 

 

    

 Observamos que em cursos de EAD, após a apresentação, não pode faltar 

uma página que conste de dois a três objetivos específicos, selecionados a partir 

das competências que compõem o plano de curso e formulados na perspectiva do 

aluno, ou seja, focalizando conhecimentos e desempenhos resultantes da 

aprendizagem. Ao iniciar a aula expondo os objetivos, o professor situa o aluno 

em relação ao que espera que ele compreenda, sinalizando o que – de forma 

alguma – pode deixar de ser entendido por ele sob o risco de não conseguir 

acompanhar a leitura das demais unidades. 
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 Analisando o papel dos objetivos à luz dos quatro grandes sistemas de 

conhecimento envolvidos no processamento textual e postulados por Heinemann 

& Viehweger (1991), percebemos que, a partir deles, o aluno já é capaz de ativá-

los, conforme demonstraremos nos parágrafos seguintes. 

 

 Ainda que o educando nunca tenha se deparado com o termo “taxa interna 

de retorno”, basta que ele ative os seus conhecimentos lingüísticos sobre os 

vocábulos “taxa”, “interna” e “retorno” de forma isolada para formular uma hipótese 

sobre o significado do termo “taxa interna de retorno”. 

 

 O conhecimento de mundo é acionado quando o aluno começa a associar o 

modelo de aula a distância à estrutura de uma aula presencial. Além disso, o 

aluno associa também os objetivos do curso a tudo o que já conhece sobre o que 

se espera que ele entenda. Ou seja, quando o aluno ativa todo o conhecimento 

socioculturalmente determinado e vivencialmente adquirido sobre o conteúdo que 

ainda não foi apresentado. Por exemplo, ao ler expressões como “alavancagem”, 

o aluno tende a acionar em sua mente tudo o que já aprendeu sobre o tema, seja 

a leitura de algum artigo sobre o assunto ou o fato de algum amigo já ter feito um 

curso que abordava essa questão.  

 

 O conhecimento sociointeracional é ativado quando o aluno começa a 

reconhecer os objetivos pretendidos pelo produtor do texto. Ou seja, quando o 

aluno percebe que ao elaborar aquele conteúdo, o propósito era fazer com que ele 

fosse capaz de definir taxa interna de retorno, por exemplo. 
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 Ao iniciar a leitura de um texto voltado para o ensino a distância, o aluno 

passa a ativar, também, o seu conhecimento sobre estruturas e gêneros textuais, 

buscando identificar como o texto se estrutura e a de que gênero textual ele se 

aproxima. Ou seja, o aluno começa a identificar que o texto da EAD visa se 

aproximar da situação de exposição oral de conteúdo encontrada no ensino 

presencial. 

 Ou seja, ao saber os objetivos que deve alcançar no decorrer daquela 

unidade, torna-se mais fácil para o aluno avaliar a sua própria leitura no que se 

refere à compreensão textual. Ou seja, se ao finalizar aquela unidade ele não 

conseguir compreender o que foi sinalizado nos objetivos, já está ciente de que 

deve reler o conteúdo antes de prosseguir a leitura. 

 

4.2.2- Conteúdo correlacionado ao conhecimento prévio 

 

 No item anterior, expusemos como uma aula de EAD começa e verificamos 

que seu início é bem próximo de uma aula presencial. Nesta parte da pesquisa, 

investigamos o “meio” da aula, ou seja, a parte de explanação do conteúdo e 

observamos que da mesma forma que a carga de exposição oral deve ser 

controlada em uma aula presencial, em um curso na modalidade EAD, o professor 

deve controlar a carga de conceitos, o grau de informatividade, valorizando o 

conhecimento prévio de seus alunos, conforme demonstram os dados a seguir, 

nos quais o professor utiliza o que já faz parte do domínio do aluno para em 

seguida iniciar o informação nova. 
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59- “Um indivíduo acorda de manhã, abre a janela do quarto, 
observa o céu e decide sobre a roupa que vai usar, ou ainda, 
se vai levar ou não guarda-chuva. Nesse pequeno exemplo, 
podemos apontar as principais etapas do processo 
decisório”. (página 20) 
 
 
60- “Para aqueles que têm formação de engenheiro, tenho 
certeza que a opinião será unânime. A alavanca é, pela sua 
simplicidade e engenhosidade, uma das máquinas mais 
extraordinárias”. (página 36) 

 

 A partir do conhecimento prévio, o aluno começa a construir a compreensão 

textual procurando pistas, formulando e reformulando hipóteses, preenchendo as 

lacunas do texto, aceitando ou rejeitando conclusões do autor. Com isso, o aluno 

amplia o conhecimento e se aproxima da compreensão textual como um todo.  

 

 Sendo assim, verificamos que assim como em uma aula presencial, são os 

conhecimentos prévios que permitem ao aluno fazer as inferências necessárias 

para compreensão do conteúdo. É necessário, portanto, levar em consideração 

que a leitura é um processo de interação que nos faz compreender um texto 

escrito.  

 

4.2.3 - Antecipação do que o aluno poderia perguntar 

 

 No decorrer de uma aula presencial e dialogada, é desejável e produtivo os 

alunos se expressarem fazendo perguntas que contribuam para que a 

compreensão do conteúdo se estabeleça. Como em um curso de EAD os alunos 

não podem se expressar oralmente, encontramos no corpus muitas perguntas 



 87 

retóricas, que têm como objetivo antecipar o que o aluno poderia perguntar, 

demonstrando que as suas dúvidas estão previstas e são sempre levadas em 

consideração durante a elaboração do texto.  

 

Observem-se os seguintes dados: 

 
61- “Você deve estar se perguntando como aplicar estas 
regras e conceitos quando quiser optar entre duas 
alternativas”. (página13) 
 
 
62- “Mas como saber se estamos fazendo a escolha certa? 
Vamos apresentar, nesta Unidade, um conjunto de critérios 
utilizados em processos de decisão”. (página 24) 
 
63- “Imagino você pensando: não estou entendendo nada, 
para que será que isto serve? Esta hipótese facilita muito as 
coisas”. (página 25) 
 
 
64- “Pode ser que você esteja matutando o porquê dessa 
planilha ser apresentada com duas posições decimais”. 
(página 65) 
 
65- “Pode um banco divulgar a avaliação de um título 
possuindo-o em suas carteiras de investimento? E quando a 
cotação desse título é fortemente suscetível às calssificações 
de risco feitas por esse banco?” (página 77) 
 

 Prever o que pode gerar dúvida no aluno e antecipar a sua solução 

contribui para minimizar as dificuldades que os alunos possam enfrentar na 

compreensão do conteúdo.  
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 A antecipação desse problema pode acontecer, também, por meio da 

inclusão de boxes contendo explicações paralelas no próprio material, como é o 

caso dos verbetes e notas.  

 
66- Verbete: 
 
“Financiamento – recurso obtido junto a uma instituição 
financeira, geralmente, para aquisição de bens. A garantia do 
financiamento é o próprio bem financiado”. (página 36) 
 
 
67- Verbete:  
 
“Oráculo de Delphos – Na Grécia antiga, o oráculo de 
Delphos era o local onde os adivinhos, sacerdotes e 
feiticeiras faziam previsões do futuro. Em suas consultas 
para o povo, estes acreditavam incorporar o próprio deus, 
fazendo adivinhações sobre saúde, negócios, existência, etc. 
Na entrada do Oráculo estava escrito: ‘conhece-te a ti 
mesmo’”. (página 43) 
 
 
68- Verbete: “Ativo imobilizado: 
 
 É um item do balanço de uma empresa que expressa o valor 
dos bens que ela tem” (página 47) 
 
 
69- Nota: 
 
“Como o Excel copia um valor  - Quando você digita um valor 
em uma célula e copia esse valor para outras celular, o Excel 
simplesmente replica esse valor nas células para as quais a 
cópia foi feita”. (página 55) 

 

70- Nota: 
 
“Gostaria de ressaltar que a apresentação das vertentes 
sobre o custo do capital foi muito superficial, para um 
aprofundamento no tema sugiro a leitura de: VAN HORNE, 
James C. Financial Management and Policy, New Jersey, 
1989”. 
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 Especialmente no que diz respeito ao último dado exposto, nos parece 

evidente a questão de que em uma aula de EAD, assim como em uma aula 

presencial, o objetivo não é transmitir ao aluno a maior carga de conteúdo 

possível, mas sim lhe oferecer o suporte necessário para compreender a parte 

essencial da matéria e pesquisar, seja por conta própria ou com a ajuda do 

professor, informações adicionais que sejam do seu interesse.  

 

 Concluímos que antecipar o que o aluno poderia perguntar é uma estratégia 

textual que visa assumir características do momento da aula em que professor e 

aluno dialogam e questionam-se em busca da compreensão do conteúdo.   

 

4.2.4 - Propor exercícios intercalados ao conteúdo 

 

 As atividades de um curso a distância, assim como as de um curso 

presencial representam a oportunidade que o aluno tem de sistematizar o 

conteúdo e testar se as explicações estão sendo compreendidas de maneira 

eficaz. 

 Observem- se os seguintes dados: 

 
71-  “Desenhe um diagrama de capital com o seu fluxo de 
caixa pessoal. (Não há necessidade de ser o seu fluxo de 
caixa real, pois trata-se apenas de um exercício. Assim, sua 
privacidade será resguardada, bem como seu sigilo 
financeiro).”(página 9) 
 
72- “Considere, na sua área de atuação, um determinado 
produto ou serviço, e analise as diversas alternativas 
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tecnológicas para sua produção e suas implicações 
(sugestão: produção de energia térmica)”. (página 19) 
 
 
73- “Crie um projeto, como por exemplo, abrir uma loja – 
pequeno comércio ou restaurante. Identifique as etapas 
necessárias para a avaliação do projeto. Monte um diagrama 
de capital a partir de um fluxo de caixa da operação do 
empreendimento. Pense sobre os riscos, incertezas e 
resultados obtidos. Mas preste atenção, trata-se de um 
projeto muito rudimentar que será melhorado e ampliado co 
longo do curso”. (Atividade final da Unidade 1  -  página 22) 

 

 Repare que as propostas de exercícios são objetivas, relacionadas ao 

conteúdo e exigem uma ação cognitiva por parte do aluno.  A linguagem é precisa 

para não causar dúvidas a respeito do que se espera que o aluno realize na 

atividade proposta.  

 

 Assim como no decorrer de todo o curso, também no momento das 

atividades, o professor se dirige diretamente ao aluno, tratando-o por você a fim 

de motivá-lo a realizar a atividade, conforme demonstrado a seguir.  

 
74- “Como você acha que uma atividade regulada deve ser 
avaliada?”(página 19) 
 

 Observamos, também, que a forma verbal predominante nas atividades é o 

imperativo, a fim de deixar claro ao aluno a ação que se espera dele.  

 

75- “Desenhe um diagrama de capital”. (página 9) 
 

 Verificamos que as frases são curtas, os períodos são simples e utiliza-se a 

ordem direta para facilitar a leitura. 
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76- “Como você acha que uma atividade regulada deve ser 
avaliada? Que riscos poderia apontar para o investimento de 
uma atividade regulada?” (página 19) 

 

 Concluímos que assim como em uma aula presencial, o aluno se mantém 

mais alerta e envolvido quando é requisitado a mostrar o que aprendeu. Sendo 

assim, as atividades são o centro do material didático, pois contribuem no sentido 

de representarem uma pausa necessária para que o aluno possa retomar os 

estudos sem prejuízo da concentração e, conseqüentemente, da aprendizagem.  

 

4.2.5 – Resumo e reflexão da unidade 

 

 Uma unidade de um curso em EAD termina com um resumo do que foi 

apresentado e com a reflexão acerca de tudo o que foi transmitido ao aluno, 

conforme demonstrado nos exemplos a seguir: 

 
77- Resumo: 
 
Com a implantação do Real, torna-se importante e 
necessária a realização de projeções e planejamentos 
financeiros, principalmente no âmbito empresarial. 
Para a elaboração de projeções é fundamental a 
identificação da modelagem a ser adotada; o conhecimento 
da lógica dos modelos “Se... então” utilizando os diferentes 
tipos de variáveis; e o conhecimento de todo o 
encadeamento do processo, desde uma expectativa inicial do 
crescimento da economia, passando pelas vendas, até a 
concretização final desse fato, que é o recebimento das 
vendas. 
 
78- Reflexão da Unidade: 
 
No seu trabalho, para a construção de quadros e planilhas, 
procure entender como os números são formados. Tente 
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identificar se existe alguma equação para aquele número. 
Como ele foi calculado. Porém, não se sinta frustrado se não 
conseguir identificar e organizar suas variáveis para a 
construção das projeções, isto é apenas uma questão de 
treino e prática. Tenha sempre muita atenção na colocação 
dos valores e na elaboração dos cálculos. 

 

 Percebemos, portanto, que o resumo e a reflexão da unidade equivalem à 

conclusão de uma aula presencial, na qual o professor retoma os pontos principais  

–  aqueles que não podem deixar de ser compreendidos para que o aluno consiga 

acompanhar a próxima aula – e apresenta o fechamento da aula, tentando 

estimular o aluno a colocar em prática o que aprendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

CONCLUSÕES 

 
Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor 
ceder-se à escrita do outro, inscrevendo-se entre as suas palavras e os 
seus silêncios. Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se 
enlaçarem pelas interações. Este abraço a partir do texto é soma das 
diferenças, movida pela emoção, estabelecendo um encontro fraterno e 
possível entre leitor e escritor. Cabe ao escritor estirar sua fantasia para, 
assim, o leitor projetar seus sonhos.As palavras são portas e janelas. Se 
debruçamos e reparamos, nos inscrevemos na paisagem. Se 
destrancamos as portas, o enredo do universo nos visita. Ler é somar-se 
ao mundo, é iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever é 
dividir-se. Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia 
outra estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos, entre 
linhas, para as viagens do pensamento (...). 

 
(Bartolomeu Campos Queirós) 

 

 O objetivo desta pesquisa foi verificar como o texto do material impresso 

voltado para o ensino a distância supre as dificuldades interacionais decorrentes 

de uma situação de aula sem a presença do professor. 

 

 Para isso, inicialmente apontamos as características do texto do material 

impresso e em seguida analisamos o curso Análise Financeira de Projetos 

visando detectar e descrever as estratégias lingüístico-textuais que contribuíram 

para que a aula a distância se aproximasse do modelo de aula presencial, já 

conhecido pelo aluno, facilitando, assim, o processo de ensino-aprendizagem.  

 

 Com o estudo, verificamos que o texto do material impresso para EAD 

apresenta características que funcionam como valioso instrumento para que as 

barreiras relacionadas à distância física professor-aluno sejam rompidas. Sendo 

assim, a linguagem utilizada, em linhas gerais, é ágil e envolvente, promovendo 

uma relação pessoal entre professor e aluno, no intuito de propiciar um estudo 
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mais prazeroso e motivado. Além disso, a escrita é voltada para o nível informal, 

conduzindo a uma apresentação mais acessível do conteúdo e apresenta-se 

marcada por estratégias interacionais e de envolvimento, tais como convites, 

sugestões, perguntas, entre outras, que facilitem a negociação das ações no 

processo de ensino/aprendizagem.  

 

 Além disso, verificamos que o texto apresenta estratégias lingüístico-

textuais que contribuem para que a aula a distância assuma características da 

aula presencial. A partir da análise qualitativa do corpus, demonstramos que as 

estratégias lingüísticas de interação são utilizadas para simular uma conversa 

didática entre professor e aluno, tal qual espera-se de uma aula que permita a 

interação face a face. Com isso, o estudo torna-se mais prazeroso e motivado, 

pois o processo de interação auxilia na construção do conhecimento em EAD.   

 

 Observamos também que as estratégias textuais de organização do 

conteúdo têm como objetivo fazer com que a organização da aula a distância – 

seu começo, meio e fim – aproxime-se de um modelo de aula presencial, 

conforme demonstrado na tabela a seguir. 
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Tabela de comparação5 

 

 AULA PRESENCIAL AULA A DISTÂNCIA 
 
1º momento 

 
Apresentação do curso e 
do professor 
 

 
Apresentação do curso e 
do professor 
 

 
2º momento 
 

 
Objetivos da aula  

 
Objetivos da aula 
 

 
3º momento 
 

 
Introdução da aula 

 
Introdução da unidade 
 

 
4º momento 

 
Exposição oral do 
conteúdo 

 
Exposição escrita do 
conteúdo 
 

 
5º momento 
 

 
Atividades 

 
Atividades 
 

 
6º momento 
 

 
Retomada dos conceitos 
fundamentais para 
compreensão do 
conteúdo 
 

 
Resumo e reflexão da 
unidade 

 

  

 Esta pesquisa aponta a importância de observar as contribuições que a 

Lingüística pode oferecer para elaboradores de cursos no contexto da educação a 

distância, uma vez que a linguagem escrita é o principal meio de exposição do 

conteúdo e a interação é fundamental no processo de aprendizagem. 

Consideramos, portanto, essencial o desenvolvimento de estudos que enfoquem o 

                                                 
5 As etapas que constam na coluna “aula presencial” foram destacadas levando-se em 
consideração o planejamento de uma aula presencial. Ressaltamos, entretanto, que embora tais 
etapas façam parte do planejamento habitual de uma aula, nem sempre são concretizadas em uma 
situação de ensino real. 
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modo como o professor utiliza os recursos lingüísticos para envolver o aluno que 

estuda a distância. 

 

 Além disso, salientam-se campos de observação que merecem novas 

investigações como o papel das imagens, aqui entendidas como textos visuais, na 

compreensão do conteúdo veiculado a distância e as etapas do processo de 

retextualização do texto base para o texto voltado para o ensino a distância. 
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Apresentação

O Instituto de Economia - IE - da UFRJ  inicia com esta série de
livros um programa voltado para profissionais interessados em ampliar
sua formação e qualificação. Os cursos de extensão, de curta duração,
oferecem conteúdos de conhecimento bem definidos e delimitados,
fortemente relacionados com as exigências impostas pela dinâmica do
mercado de trabalho. Para a formulação destes cursos, contamos com a
qualidade e diversidade do corpo de professores do IE, buscando integrar
sua sólida formação acadêmica e científica com os conhecimentos e
competências nas áreas específicas.

O outro caráter inovador deste programa é o uso de metodologia de
educação a distância. Esta metodologia  vem sendo desenvolvida, testada
e aprovada em inúmeros cursos e atividades desenvolvidas no IE. O objetivo
central de se utilizar a educação a distância é garantir que profissionais
com dificuldades  de tempo e deslocamento possam ter condições de
melhorar seus conhecimentos. Neste sentido, a amplitude espacial para a
oferta destes cursos rompe os limites da cidade do Rio de Janeiro, podendo
ser oferecido em outros estados. Esta metodologia foi desenvolvida como
um objeto de pesquisa acadêmica pela equipe de pesquisadores do GETI -
Grupo de Estudo sobre Tecnologias da Informação Aplicadas ao Ensino,
vinculado ao Núcleo de Computação do IE-UFRJ.

Acreditamos que esta é uma forma concreta e objetiva do IE
contribuir para suprir  as demandas e necessidades que a sociedade
brasileira enfrenta em relação a pessoas mais qualificadas e preparadas
para enfrentar e vencer desafios do desenvolvimento econômico e social.

O curso com que abrimos esta série foi elaborado inicialmente por
Michel Pszczol, que já pertenceu ao corpo docente da UFRJ e hoje é um
consultor econômico. O curso e o presente livro foram concluídos pelo
professor Luiz Martins de Melo, em conjunto com a equipe de pesquisadores
e estagiários do GETI.

Coordenação do GETI
Grupo de Estudo sobre Tecnologias da Informação Aplicadas ao Ensino. 
NUCA – Núcleo de Computação / Instituto de Economia – UFRJ.

Prof. Nivalde J. de Castro
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Objetivos:

Quando você terminar esta unidade,
deverá ser capaz de definir e diferenciar
os seguintes conceitos:

     Diagrama de Capital

     Valor do Dinheiro

     Equivalência de Capitais

     Valor Atual/Valor Presente

E aplicar a Metodologia para Análise
de Investimentos apresentada.

© Copyright - 2005 - Instituto de Economia - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Análise Financeira
de Projetos

U N I D A D E

1
C O N C E I T O S

FUNDAMENTAIS
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Introdução

As empresas e as pessoas estão constantemente decidindo. A todo
instante decisões estão sendo tomadas, com base nas mais diversas informações,
algumas obtidas de forma metódica e contínua, outras, de forma esporádica.
Dentre as diferentes decisões tomadas pelas pessoas e pelos executivos das
empresas, o investimento em novas oportunidades é, por assim dizer, uma decisão
universal. Todo mundo está a todo instante decidindo se um novo empreen-
dimento deve ser levado adiante. Muitas vezes, uma análise deste projeto está
sendo realizada para respaldar e apoiar esta decisão; outras vezes, a decisão é
tomada apenas com base no sentimento ou no instinto daquele que decide. Às
vezes isso ocorre em virtude da premência de tempo, a pessoa que decide não
tem tempo de reunir e/ou analisar as informações para decidir. Em outros casos,
a pessoa não sabe nem que informação deve ser coletada, organizada e, muito
menos, como analisá-la. Nesta disciplina, estaremos desenvolvendo um conjunto
de ferramentas de tal forma que, ao final, você será capaz de analisar corretamente,
do ponto de vista financeiro, se um determinado projeto deve ser ou não levado
adiante.

Complementando esta unidade, algumas idéias sobre Decisão e Incertezas
serão expostas.

Inicialmente, para trabalharmos com terminologias e conceitos que sejam
comuns a todos, apresentamos, a seguir, a definição de conceitos relevantes
para nossos estudos.

Conceitos

Diagrama de Capital

Diagrama de capital é uma representação gráfica, pictórica ou
esquemática de “dinheiros” entrando e saindo ao longo do tempo, ou seja, é
uma representação gráfica de um fluxo de caixa. É formado por um eixo horizontal
dividido em intervalos de tempo. Esse eixo pode ser graduado em dias, meses,
anos ou qualquer outro intervalo, por mais esdrúxulo que seja, de acordo com as
necessidades. Pode até ser dividido em horas ou segundos. O mais usual é que
seja dividido em anos, para análises de longo prazo, e em meses, para resultados
mais imediatos.

Continuando com a construção do diagrama, vamos representar os
dinheiros que entram e saem da empresa, ou do nosso bolso, por meio de setas.
Vamos convencionar que um dinheiro que entra será uma seta apontada para
cima do eixo, e este fluxo terá um sinal positivo.

De forma semelhante, representaremos os dinheiros que saem por meio
de setas apontadas para baixo do eixo e, por sua vez, estes fluxos terão sinal
negativo.

Podemos, ainda, desenhar os fluxos numa escala. Assim, a seta que
representa um fluxo de R$ 500,00 poderá ser de tamanho igual ao da metade de
uma seta que representa um valor de R$ 1.000,00. Mas isto eu diria que é um
refinamento que não precisa ser adotado.
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A Figura 1.1 representa um diagrama de capital com diversos fluxos de
entrada e de saída.

Com relação à graduação do eixo do tempo, adota-se o instante 0 (zero)
como sendo o momento presente.

Atividades
Desenhe um diagrama de capital com o seu fluxo de caixa pessoal. (Não há necessidade
de ser o seu fluxo de caixa real, pois trata-se apenas de um exercício. Assim, sua
privacidade será resguardada, bem como seu sigilo financeiro.)

Será que você é capaz de destacar que hipóteses e simplificações são assumidas
quando da elaboração de um diagrama de capital? Imagine que você vai montar um
diagrama de capital em bases diárias. Será que para um diagrama em bases mensais
você faria um com todos os dias e todas as horas do dia?

Valor do Dinheiro

O dinheiro tem valor ao longo do tempo e, conseqüentemente, um custo.
Define-se juros como sendo o valor do dinheiro. Os juros, ou valor do dinheiro,
são normalmente conceituados como a remuneração do capital. De forma
semelhante à remuneração do trabalho por meio de pagamento de salários,
remunera-se o capital através do pagamento de juros.

É importante observar que o conceito de juros não é uma invenção da
sociedade capitalista, ele que já existia na antiguidade. Por exemplo, na bíblia,
antigo testamento, podemos identificar diversas referências à taxa de juros. “Se
emprestares dinheiro a algum pobre dentre o meu povo que está comigo, não lhe
serás como credor, nem lhe exigirás juros.” (Êxodo, 22:25) Diferentes filósofos
gregos e romanos e o famoso código de Hamurabi, de cerca de 2500.a.C, também
já abordavam esse assunto.

Como podemos constatar, o conceito de juros existe desde longa data,
muito embora tenha sido fartamente criticado ao longo do tempo. Na realidade,
a fixação da taxa de juros é função da necessidade do indivíduo. Trata-se de uma
preferência individual. Se perguntarmos a qualquer pessoa se ela deseja receber
R$ 1.000,00 agora ou daqui a um ano, mesmo que não haja inflação, tenho certeza
que a resposta será unânime: “agora”.

E como é calculada uma taxa de juros?

Uma taxa de juros é expressa em forma percentual, e representa o
quanto o capital deverá ser remunerado em uma unidade de tempo ao qual
esta taxa está referida. Por exemplo: uma taxa de juros de 2% ao mês deverá

Figura 1.1:
Diagrama
de Capital

1

2

1.000

150

600

400
Entrada
(+)

Saída
(-)

0 1 2 3 t4

300

Juros – Se você não se
sentir muito a vontade
com os conceitos de
juros e os seus cálculos,
reco-mendo a leitura dos
capítulos iniciais de um
livro de Matemática
Financeira, por exemplo:

 CASTELO BRANCO,
Anísio Costa.
Matemática Finan-
ceira Aplicada.
Ed. Thomson Learning.
2002. 253p.

 VIEIRA SOBRINHO,
José Dutra.
Matemática Finan-
ceira. Ed. Atlas. 1997.
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remunerar uma unidade de capital em 2% do seu valor, uma vez decorrido um
intervalo de tempo igual a um mês. Dessa forma, se empregarmos R$ 1.000,00,
deveremos receber R$ 1.000,00, acrescidos de R$ 20,00 (2% de R$ 1.000,00),
decorrido um mês. Mais um exemplo: se emprestarmos R$ 4.000,00 a uma taxa
de 3% ao trimestre, deveremos receber R$ 4.120,00 ao final de 3 meses.

Atividades
Determine a taxa de juros das seguintes aplicações:

a) aplica R$ 1.000,00 e o montante após um ano é de  R$ 13.000,00. (taxa anual)
b) aplica R$ 1.000,00 e o montante após um mês é de R$ 900,00. (taxa mensal)

Vá a uma instituição financeira (pode ser o banco onde você tem sua conta corrente)
e procure obter informações sobre as taxas de juros cobradas para diferentes tipos
de empréstimos. As instituições financeiras oferecem produtos diversificados para
diferentes segmentos do mercado. O banco tem conta garantida, empréstimo pessoal,
empréstimo para capital de giro, financiamento para carro, leasing, etc, etc... Não há
necessidade de comparar todos os produtos oferecidos pela instituição financeira,
apenas uns três ou quatro. Analisando estas informações, será que você é capaz de
concluir alguma coisa ou até mesmo formular alguma hipótese sobre o valor do dinheiro
– taxa de juros – que é cobrada para os diferentes segmentos?

Equivalência de Capitais

Você vai perceber que, no decorrer desta Unidade, estaremos ampliando
nossos conceitos. Para o entendimento de equivalência de capitais, vamos fazer
uso de dois conceitos já apresentados: diagrama de capital e valor do dinheiro
– taxa de juros.

Já dissemos que cada indivíduo, cada empresa, tem a sua taxa de juros.
Ela é uma preferência individual. Para entendermos como funciona essa
preferência, vamos apresentar diferentes opções onde uma escolha tem de ser
realizada. A Figura 1.2 apresenta o primeiro caso, onde comparamos valores
iguais em pontos distintos do tempo.

Nesta situação, todos os indivíduos têm uma clara preferência. Se
oferecermos a qualquer pessoa a opção de receber um valor agora ou o mesmo
valor daqui a algum tempo, com certeza a pessoa preferirá receber o dinheiro
logo. Ela prefere receber o dinheiro que entrar primeiro. Quanto mais cedo,
melhor.

Fig.1.2:
Valores iguais

em pontos distintos
do tempo.

3

4

C

Preferido

C

t1
t2 t
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Uma segunda situação (Figura 1.3) é aquela onde temos dois valores
distintos, C1 e C2, ocorrendo num mesmo instante no tempo. Se a pessoa tiver de
escolher entre receber C1 ou C2, com certeza irá preferir receber o valor que for
maior. Se C1 for maior do que C2, o indivíduo certamente preferirá receber C1.

Já sabemos, então, como decidir, que opção preferir quando estivermos
comparando valores iguais que ocorrem em pontos distintos no tempo, e também
como decidir quando compararmos valores diferentes que ocorrem num mesmo
ponto no tempo. Observe que esta preferência é universal. Podemos até
formalizar esta decisão e apresentá-la com um equacionamento matemático,
mas prefiro não introduzir nenhuma teoria. Trata-se de uma preferência que é
intuitiva a todos.

Observe que até agora falamos somente em termos de recebimento de
dinheiro. E se fosse para pagamento, como ficariam as opções até aqui
apresentadas? Como é que o indivíduo iria decidir? Analise tais situações em
termos de pagamento de valores.

Após identificar casos onde a preferência é clara e incontestável, vamos
analisar uma situação onde isto não ocorre. Qual será a preferência de um
indivíduo, receber R$ 1.000,00 agora ou receber R$ 1.050,00 daqui a um mês?
Com certeza muitos responderão “depende”. A resposta está perfeita. É isso
mesmo. Depende. E depende de uma série de fatores como, por exemplo:

• Se o indivíduo estiver muito endividado e precisando desesperadamente de
dinheiro, certamente vai querer o dinheiro agora. Esperar 30 dias para receber
apenas mais R$ 50,00 não vale a pena para ele.

• Pode ser que o indivíduo seja um sujeito muito rico e não esteja precisando
de dinheiro e saiba, também, avaliar o valor do dinheiro. Talvez a preferência
dele seja receber R$ 1.050,00 daqui a um mês.

• Voltando ao indivíduo endividado, se propusermos a ele receber não mais R$
1.050,00 daqui a um mês, mas, sim, R$ 1.200,00, é bastante provável que ele
reflita um pouco: “opa R$ 200,00 já é um bom dinheiro e acho que vale a pena
esperar”.

E você, o que faria neste caso?
Quais os fatores que iria ponderar para tomar sua decisão?

Os exemplos foram para mostrar que existe um determinado valor do
dinheiro ao longo do tempo – taxa de juros, que torna dois capitais diferentes,
equivalentes. Eles ocorrem em pontos distintos ao longo do tempo e são
equivalentes para um determinado indivíduo ou empresa.

O sentido da equivalência é que o indivíduo, ou a empresa, está
indiferente entre receber C1 no instante t1 ou C2 no instante t2 (Figura 1.4).

Fig.1.3:
Valores distintos

num mesmo ponto
do tempo.

Preferido
C1

C2

t
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Em outras palavras, podemos dizer que um determinado valor do dinheiro, ou
melhor, que uma determinada taxa de juros i, torna C1, que ocorre em t1,
equivalente a C2, que ocorre em t2. Cumpre salientar, uma vez mais, que
diferentes indivíduos ou diferentes empresas têm diferentes preferências,
portanto, o seu valor do dinheiro ao longo do tempo pode ser diferente. Ou
seja, uma determinada taxa de juros i, que torna C1 equivalente a C2, para um
determinado indivíduo ou empresa, pode não funcionar para outro.

Um outro aspecto a ser observado para o conceito de equivalência de
capitais é a necessidade de definir uma data de referência, ou data focal, para
realizarmos a comparação. Só procede acharmos o valor equivalente de um
valor numa determinada data. Nos exemplos anteriores, a data focal implícita foi
o dia de hoje. Mas, na realidade, podemos comparar diferentes valores em
qualquer data, desde que se esteja comparando o seu valor equivalente na data
de comparação ou data focal.

Vamos tentar formalizar um pouco melhor o que foi exposto, anteriormente,
como equivalência de capitais.

Dizemos que existe indiferença entre dois valores se o seu valor
equivalente numa determinada data focal for igual.

Traduzindo essa sentença em uma fórmula matemática, temos:

Cn = C0 (1 + i)n

Onde C0 é um valor na data atual – instante 0, i é a taxa de juros e Cn é o valor
equivalente de C0 na data n. A taxa de juros i está expressa para um período n.

Vejamos um exemplo numérico:

1. Calcular o valor equivalente daqui a seis meses para um valor de R$ 1.500,00,
na data de hoje, considerando uma taxa de juros de 10% ao semestre.

Cn = C0 (1 + i)1

Cn = 1.500 (1+ 0,10)1

Cn = 1.650

Esse exemplo mostra que para um indivíduo cujo valor do dinheiro ao
longo do tempo – taxa de juros – é de 10% ao semestre, tanto faz receber R$
1.500,00 agora ou R$ 1.650,00 daqui a seis meses. Ou seja, para ele, a essa
taxa de juros, os valores que ocorrem em pontos distintos do tempo são
equivalentes.

É, mas ainda não acabou, tem mais um detalhe na equivalência de capitais:
para acharmos o valor equivalente numa data futura, capitalizamos esse valor até
esta data. Por outro lado, para determinarmos o valor equivalente, na data de hoje,
de um valor que ocorrerá no futuro, descontamos esse valor para a data de hoje.

Fig.1.4:
Equivalência
de Capitais

C1

C2

i

t1 t2 t
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Assim sendo, vamos apresentar uma única fórmula de cálculo de juros,
que serve tanto para capitalizarmos valores como para descontá-los:

Cn = C0 (1 + i)n

Onde C0 é um valor na data de hoje, i é a taxa de juros ao período e Cn é o
valor equivalente de C0 na data n períodos a frente.

Essa é a fórmula para capitalizarmos um determinado valor.

Se quisermos descontar um valor, ou seja, temos um valor que ocorre no
instante n, no futuro, e queremos determinar o seu valor equivalente hoje, teremos:

C0 = C n / (1 + i)n

Onde, uma vez mais, Cn é um valor num instante n, no futuro, i é a taxa de
juros ao período e C0 é o valor equivalente de Cn na data de hoje.

Para finalizarmos o tópico relativo à equivalência de capitais, salientamos
que para fazer as contas existe o computador, que realiza esta tarefa de forma
muito eficiente. No entanto, o trabalho de montar o diagrama de capitais correto
e alimentá-lo no computador cabe ao homem. Se o digrama estiver errado, ou se
as informações tiverem sido alimentadas de forma errada, o resultado com certeza
será desastroso.

Então, em muitas situações, quando queremos comparar dois diferentes
diagramas de capital, cada um representativo de determinada situação, uma
das formas para tomar decisão é a comparação do valor equivalente dos dois
diagramas.

Valor Atual/Valor Presente

Você deve estar se perguntando como aplicar estas regras e conceitos
quando quiser optar entre duas alternativas. De forma geral, quando utilizamos
as técnicas mais usuais na avaliação de projetos, fazendo uso da equivalência
de capitais, adota-se a data de hoje, instante zero, como sendo a data focal, ou
seja, aquela na qual estaremos fazendo a comparação. Assim, quando trazemos
os fluxos que irão ocorrer no futuro para a data de hoje, estamos fazendo uma
operação de desconto. A soma destes fluxos descontados para a data de hoje é
geralmente conhecida como Valor Atual - VA, ou Valor Presente, tradução literal
do inglês Present Value – PV.

Portanto, se quisermos determinar o VA de um diagrama de capital, basta
efetuar a soma dos VAs de todos os fluxos.

Por exemplo, dado o diagrama da Figura 1.5 e considerando o valor do
dinheiro a 10% ao mês, vamos calcular o VA, ou valor equivalente, na data zero.

Fig. 1.5:
Valor Atual de
um diagrama

de capital.

1000

800

500
300 250

0 1 2 3 4 5 t
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Vamos calcular o valor atual de cada fluxo fazendo uso da equação de
desconto.

   C0 = C n / (1 + i)n

Iremos aplicar essa fórmula para cada fluxo.

Para o valor de R$ 250,00 que ocorre no instante 5:

C0 = 250 / (1 + 0,1)5

C0 = 155,23

Para o valor de R$ 300,00 que ocorre no instante 4:

C0 = 300 / (1 + 0,1)4

C0 = 204,90

Para o valor de R$ 800,00 que ocorre no instante 3:

C0 = 800 / (1 + 0,1)3

C0 = 601,05

Para o valor de R$ 500,00 que ocorre no instante 1:

C0 = 500 / (1 + 0,1)1

C0 = 454,55

Para o valor de R$ 1.000,00 que ocorre no instante 0:

C0 = 1.000 / (1 + 0,1)0

C0 = 1000

Assim o valor atual do diagrama de capital é

VA = 155,23 + 204,90 + 601,05 + 454,55 + 1.000
VA = 2.415,73

Temos uma observação interessante a fazer: o valor atual de um valor que
ocorre na data zero é ele mesmo. Neste exercício, o valor de R$ 1.000,00 ocorre
na data zero, e seu valor atual é também R$ 1.000,00, o que pode ser constatado
pela aplicação da fórmula.

Atividade

Neste trabalho vamos tentar aplicar os resultados obtidos em trabalhos anteriores.
Pesquise, em jornais, anúncios que tenham exemplos de financiamentos (carros,
eletrodomésticos, imóveis, etc). Escolha um anúncio e faça o seguinte:

a) monte o diagrama de capital referente ao financiamento;
b) fazendo uso da taxa de juros pesquisada junto a instituições financeiras,

referente ao custo do dinheiro, determine o Valor Atual do diagrama
montado;

c) compare o Valor Atual do diagrama com o valor do empréstimo ou o valor à
vista do bem financiado.

Como você interpreta os valores obtidos?

5
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Uma vez terminada a apresentação destes conceitos iniciais, vamos agora
mostrar uma metodologia de análise de projetos. Vale observar que esta não
deve ser vista ou encarada como um paradigma, ou algo definitivo. Acredito que
ela servirá de ponto de partida para que cada um a utilize e adapte de acordo
com suas necessidades.

Metodologia para Análise de Investimento

Para analisarmos um investimento decorrente de um projeto, precisamos,
inicialmente, saber quais as informações necessárias para a tomada de decisão.
A estruturação das fases/etapas deste processo, bem como a maneira de obter
e analisar os dados, devem ser muito bem elaboradas. Neste sentido, vamos
apresentar, a seguir, as fases da Análise de Investimentos.

A metodologia da análise de investimento pode ser esquematizada de
diversas maneiras. No entanto, qualquer tentativa de dividi-la em fases é,
necessariamente, simplificadora, uma vez que o processo de decisão de investir
é realizado interativamente, seguindo um caminho de raciocínio não linear.

As fases da análise de investimentos

Consideraremos 6 fases, delineando as principais realizações de cada
uma delas.

1. Identificação das Alternativas: identificações de A, B, C etc., como
alternativas de investimentos.

2. Estudo de Pré-Viabilidade das Alternativas: estimação preliminar dos
investimentos, custos e receitas dos projetos A, B, C etc., anteriormente
identificados.

3. Seleção das Alternativas em Nível Preliminar: aplicação de critérios simples
de decisão e de seleção preliminar das alternativas.

4. Estudo de Viabilidade das Alternativas Selecionadas: estimação detalhada
dos investimentos, custo e receitas das alternativas selecionadas, e aplicação
dos critérios quantitativos de decisão.

5. Considerações Adicionais e Tomada de Decisão: considerações sobre risco,
incerteza, análise de fatores intangíveis etc., sobre as alternativas selecionadas
e seleção fina das alternativas.

6. Implantação dos Projetos: realização das alternativas selecionadas de
investimentos até seu funcionamento normal.

Esta metodologia é simples, mas, infelizmente, nem sempre cumprida.
Muitos são os exemplos de erros cometidos por não ter sido aplicada
corretamente. Sua aplicação exige, além do conhecimento metodológico, boa
dose de criatividade e, sobretudo, bom senso. Vejamos cada fase mais
detalhadamente.

1. Identificação das alternativas

A identificação das alternativas, considerada a primeira fase da
metodologia de análise de investimentos no esquema simplificado é, sem dúvida,
uma das mais importantes para a tomada de decisões corretas. A não
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identificação de uma possibilidade pode levar a soluções que, embora ótimas
no subconjunto analisado, poderiam não ser as melhores caso a totalidade das
alternativas tivesse sido considerada.

Esta fase da metodologia é muito criativa, e aqui se destaca quem é ou
não um bom profissional da área. De fato, a idéia de alternativas deve estar sempre
presente na elaboração de um estudo de investimento.

Para a identificação das alternativas de investimento é necessário,
primeiramente, definirmos o nível de análise. Podemos, também, percorrer vários
níveis de análise, partindo do mais geral para o particular, gerando alternativas
de investimentos em cada nível.

As diferentes alternativas surgem quando o grupo de elaboração do projeto
se submete a um processo indagativo. O que produzir? Quanto produzir? Como
produzir? Onde produzir? Etc.

Assim, a primeira pergunta, “o que produzir?”, indaga a respeito dos vários
tipos de bens ou serviços que podem ser alternativas para a aplicação de certo
capital. Pode-se, por exemplo, optar por fabricar tratores em vez de automóveis.
Para responder esta pergunta, é necessário empreender um estudo de mercado
e das metas governamentais a serem atingidas, que são delineadas nos diversos
estudos de planejamento (global, regional ou setorial). Em geral, as empresas
privadas estão mais preocupadas com a existência de um mercado bem definido
e o governo com as metas a serem atingidas, embora haja, na economia brasileira,
fortes relações entre esses objetivos.

A pergunta “quanto produzir?” refere-se à capacidade de fabricação de
certo bem ou serviço. Pode-se, por exemplo, fabricar abaixo da capacidade de
absorção do mercado, importando ou mantendo uma demanda reprimida, ou,
ainda, decidir por uma capacidade acima da do mercado atual (interno e externo),
mantendo um período ocioso de capacidade, mas com ganhos devidos à
economia de escala. Para responder este tipo de pergunta, é necessário realizar
um estudo econômico de escala ou de tamanho do projeto. Neste estudo, as
variáveis fundamentais serão as restrições do mercado, as restrições financeiras,
as restrições tecnológicas etc.

A pergunta “como produzir?” diz respeito à tecnologia do projeto de
investimento. A tecnologia é uma variável que tem, em geral, profundas
implicações econômico-sociais; nem sempre a melhor opção tecnológica para a
empresa (análise privada) é a melhor em termos globais para a sociedade (análise
social).

As alternativas tecnológicas aparecem quando consideramos os seguintes
parâmetros de um projeto:

(i) grau de mecanização: qualquer empreendimento pode substituir, dentro
de certos limites, o fator capital (equipamentos, ferramentas etc,) pelo fator
trabalho, e vice-versa. Por exemplo, pode-se usar esteiras rolantes,
empilhadeiras etc., com economia de gastos em mão-de-obra.

(ii) materiais empregados: em vários tipos de empreendimentos, os
produtos finais podem ser obtidos através de diferentes matérias-primas. Por
exemplo, para obtenção de papel e celulose, temos como matérias-primas
diversos tipos de madeira, bambu, bagaço de cana etc. Podemos ainda substituir
as fontes de energia usadas no processo de fabricação. Por exemplo, óleo
combustível por carvão mineral ou vegetal etc.
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(iii) processo utilizado: vários tipos de produtos podem ser obtidos por
diferentes processos de produção. Por exemplo, pode-se converter ferro gusa
em aço bruto através dos processos Siemens-Martin, Bessemer, LD etc.

A pergunta “onde produzir?” considera que o projeto pode localizar-se
em diversos lugares. Para respondê-la, é necessário elaborar um estudo de
localização do projeto. Neste tipo de estudo, considera-se a demanda sobre os
fatores de produção (mão-de-obra, matérias-primas, energia, água etc.) do projeto
a ser implantado e a oferta desses fatores por parte das diferentes alternativas de
localidades. Outros fatores a serem considerados são: localização do mercado
para os produtos finais (havendo indústrias com vantagens por estarem situadas
próximas às matérias-primas e outras junto ao mercado consumidor), opções de
transporte das matérias-primas e produtos, vantagens fiscais etc.

Outras indagações podem ser ainda consideradas, tais como: sobre o
processo de distribuição do produto, a época em que será implantada cada
unidade produtora (estudo de complexos industriais) etc. Como observamos, a
identificação de alternativas é uma etapa da metodologia de análise de
investimento bastante difícil “e criativa”.

A Figura 1.6 apresenta as diferentes etapas de um projeto de investimento.

Fig.1.6: Etapas de um projeto de investimento.

2. Estudo de Pré-Viabilidade das Alternativas

Uma vez geradas as alternativas de investimentos, cabe ao grupo de
estudo realizar estimativas preliminares a respeito das implicações de cada
alternativa, buscando a eliminação daquelas dominadas por outras ou
impossíveis de se realizar.

Uma alternativa é dita dominada por outras quando, dentro dos limites
possíveis de variação de seus parâmetros, for sempre inferior à outra alternativa.
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Há também alternativas impossíveis de se realizar, uma vez que violam
certas restrições já conhecidas a priori. Estas restrições podem ser de origem
técnica (violação de lei científica conhecida), financeira (necessidade de capital
acima do disponível), legal etc.

3. Seleção das Alternativas em Nível Preliminar

Para a seleção preliminar de alternativas, tornam-se necessárias estimativas
de gastos e receitas. Regras expeditas para orçamentos de gastos e receitas,
baseadas em projetos similares, podem ser aplicadas, avaliando-se os resultados
obtidos através de critérios que não têm necessidade de serem precisos, tal como
a eliminação dos projetos cujas receitas sejam menores que os gastos, cujo tempo
de retorno do capital seja excessivamente alto etc.

4. Estudo de Viabilidade das Alternativas Selecionadas

Após a seleção preliminar de algumas, ou de uma alternativa, segue-se
estudo detalhado do projeto de investimento. Este estudo, denominado estudo
de viabilidade econômica, envolve estimativas, as mais precisas possíveis, a
respeito de gastos e receitas. Estas estimativas se farão acompanhar de
cronogramas de desembolsos e de receitas que levarão à formação dos fluxos
de caixa (quadro de entrada e saída de recursos) de cada alternativa.

Os fluxos de caixa serão analisados segundo critérios já estabelecidos.
Em geral, os critérios são o método do valor atual, da taxa de retorno, e do
benefício (custo) anual. Esses métodos são baseados em matemática financeira.

O estudo de viabilidade econômica de projetos industriais é realizado a
preços de mercado sob a ótica privada de análise (análise de rentabilidade).
Muitos estudos incluem uma análise (benefício-custo), geralmente incipiente e
insatisfatória, levando-se em conta os custos de oportunidade, para a sociedade,
dos fatores utilizados ou gerados pelo projeto de investimento.

5. Considerações Adicionais e Tomada de Decisão

Após a aplicação dos métodos de decisão entre alternativas, outros tipos
de análise são, em geral, realizados no sentido de complementar os critérios
quantitativos.

Tais análises compreendem:

(i) análise de risco e incerteza;

(ii) análise qualitativa dos resultados.

A análise de risco e incerteza procura identificar os parâmetros do projeto
que podem torná-lo inviável. Estes parâmetros necessitarão de controles especiais
para redução do grau de risco do projeto. A análise de risco procura, ainda,
determinar o comportamento estatístico dos índices utilizados na avaliação (valor
atual, taxa de retorno etc.), e a seleção de alternativas é realizada com base nos
comportamentos determinados. Dependendo do grau de aversão ao risco do
empresário, um projeto de menor rentabilidade e menor risco poderá ser julgado
preferível a outro de maior rentabilidade e maior risco.

A análise qualitativa dos resultados procura ponderar os elementos não
quantitativos desconsiderados na análise de rentabilidade. Essa análise é utilizada,
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6

7

principalmente, na avaliação de elementos de difícil mensuração em termos
monetários (fatores intangíveis), mas que estarão presentes ao realizarmos
um projeto.

Após estas análises complementares, a decisão de levar adiante ou não
um empreendimento estará bastante clara.

6. Implantação dos Projetos

Depois de optar pela realização de um projeto, temos um longo caminho
a percorrer até sua implantação final, caminho esse que pode ser bastante árduo
em projetos de grande porte. Não entraremos aqui nestas considerações para
não nos tornar superficiais, uma vez que o assunto “planejamento e controle de
projetos” é, por si só, merecedor de outra Unidade de estudo. Estaremos
apresentando mais adiante, nesta disciplina, uma ferramenta de elaboração de
projeções econômico-financeiras que pode ser utilizada como instrumento de
planejamento.

As fases anteriormente mencionadas na análise de investimento/
empreendimentos industriais normalmente não são explicitadas no projeto final
de viabilidade. Esse geralmente descreve a alternativa selecionada em nível
detalhado, não mencionando as alternativas analisadas. Esta prática é bastante
prejudicial à análise crítica dos projetos elaborados e serve para encobrir falhas
de identificação e comparação de alternativas.

Como mencionamos, os critérios quantitativos de decisão são baseados
em conceitos desenvolvidos em matemática ou cálculo financeiro. Por esse
motivo, antes de descrevermos esses critérios, passaremos a um estudo mais
detalhado do conceito de juros e dos diversos procedimentos de cálculos
financeiros, na próxima Unidade.

Atividades
Formule um problema de análise de investimento gerando várias alternativas para
serem analisadas.
Exemplo: o que fazer numa certa área de tamanho e localização determinados;
como transportar o produto X (carvão, minério de ferro etc.) de sua zona de
origem ao seu destino etc?

Considere, na sua área de atuação, um determinado produto ou serviço, e analise as
diversas alternativas tecnológicas para sua produção e suas implicações (sugestão:
produção de energia térmica).

Como você acha que uma atividade regulada deve ser avaliada? Que riscos poderia
apontar para o investimento em uma atividade regulada?8
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Decisão e incerteza

Até agora, um conjunto de conceitos foi definido. Em seguida, uma
moldura sobre os aspectos relevantes na Análise de Investimentos foi
apresentada. Completando esta unidade, procurarei explicar de forma sucinta
como o homem decide.

O ser humano está sempre decidindo sobre alguma coisa. Mas como
será que decide? Em que informações se baseia para decidir? Quais são as
principais etapas deste processo decisório? Para tentar explicar essas idéias e
conceitos, vamos apresentar um caso bem simples.

Um indivíduo acorda de manhã, abre a janela do quarto, observa o
céu e decide sobre a roupa que vai usar, ou ainda se vai levar ou não um
guarda-chuva.

Nesse pequeno exemplo, podemos apontar as principais etapas do
processo decisório:

Coleta de informação: observar o céu para verificar se existem nuvens.
Em caso positivo, qual a cor delas? Existe vento? Avaliar o grau de umidade
existente na atmosfera;

Tratamento da informação: cotejar as informações colhidas com um
cenário pré-existente;

Decisão: que roupa e acessórios usar.

Assim, quando o nosso personagem acorda, abre a janela do quarto e
observa o céu, significa que ele está colhendo informações como a temperatura,
a quantidade e a cor de nuvens existentes no céu, a velocidade dos ventos e
diversas outras.

Uma vez feita a coleta das informações, essas são tratadas de alguma
forma. A informação ser tratada significa que ela alimentou um modelo onde foi
processada. Como resultado, temos a informação processada ou tratada. É com
base nesta informação tratada que o homem decide.

Não vamos entrar em detalhes, nem discutir, sobre a modelagem adotada
no tratamento desta informação. Esse tratamento de informação pode ser algo
muito rudimentar ou uma ferramenta sofisticada e elaborada. De qualquer forma,
irá oferecer um elenco de alternativas para que o homem decida.

Como exemplo de elenco de alternativas para decisão do nosso
personagem, podemos ter:

30% de chance de ocorrerem chuvas ao longo do dia;
70% de chance de não ocorrerem chuvas ao longo do dia.

Neste caso, ele possui apenas duas alternativas, mas com certeza é
melhor do que nada, e certamente irá ajudá-lo em seu processo decisório. Se,
por acaso, este indivíduo tivesse um modelo mais sofisticado de coleta e de
tratamento dos dados, instrumentos refinados, computadores, poderia ser que o
elenco de alternativas fosse mais detalhado, como, por exemplo:

5% de chance de chuvas fortes ao longo do dia;
25% de chance de chuvas fracas;
10% de chance de garoa fina ao longo do dia;
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30% de chance de névoa ao longo do dia;
30% de chance de céu limpo.

Mas vale a pena lembrar que todas as etapas são importantes. De pouco
vale, por exemplo, um eficiente e sofisticado sistema de modelagem e de
tratamento das informações se essas estiverem ultrapassadas ou erradas. Pois
é baseado no resultado decorrente do tratamento das informações que o
homem decide.

O resultado do tratamento da informação produz um possível cenário do
que poderá ocorrer. Esse cenário é incerto. Não temos o poder de adivinhar e de
saber, com exatidão, o que irá acontecer. Por isso, colhemos as informações e
as processamos para nos apoiar na decisão.

Para que um indivíduo ou uma empresa tomem melhores decisões, é
importante que o funcionamento de todo este processo de coleta e tratamento
da informação seja bem entendido e conte com a participação de todos. Não
existem informações “definitivas” e sem incerteza.

Por vezes, as pessoas relutam em fornecer uma determinada informação
com o objetivo de evitar críticas ao seu trabalho. Mas o ambiente está
constantemente sofrendo transformações, e com elas as informações estão se
modificando dia a dia e o homem tem de decidir.

De nada adianta aguardar mais tempo para obter uma informação melhor.
Essa simplesmente inexiste. Com o passar do tempo você vai estar obtendo
uma informação diferente. A pior alternativa é a de não ter nenhuma informação
e ter de decidir.

Finalizando, é importante ficarmos atentos ao fato de que não existe um
modelo, um sistema ou, ainda, um processo que indique a decisão a ser tomada,
visto que as incertezas estão por aí para complicar as coisas.

A tomada de decisão é um processo contínuo no qual o homem está
submetido, sempre errando e acertando.

Atividade
Tente identificar as etapas do processo decisório na sua empresa, baseado nos
conceitos apresentados. Indique a decisão, as informações coletadas, como elas são
tratadas e quais as incertezas existentes.

Observe que, na realidade, todos decidem, na empresa, sobre alguma coisa.
Assim sendo, certamente você será capaz de aplicar os conceitos apresentados,
nem que seja para o homem do cafezinho, que tem de decidir sobre quantos
cafezinhos preparar de tal forma que não sobre nem falte, e que esteja sempre
fresco e saboroso. Aponte onde está a incerteza no processo.

Outro exemplo para você matutar sobre o assunto é o da decisão de atravessar
uma rua no meio do trânsito. Já pensou sobre como você decide se vai dar
tempo ou não para atravessar e chegar inteiro ao outro lado da rua, sem ser
atropelado?

E ainda outro exemplo. Você se lembra da última corrida de Fórmula 1 do ano de
2004? A prova teve lugar no autódromo de Interlagos, e Rubinho Barrichello estava na
pole position e terminou a prova em terceiro lugar. Como estava o tempo? Como foi
a decisão da escuderia da Ferrari sobre os pneus?

9
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Atividade Final

Bole um projeto, como, por exemplo, abrir uma loja – pequeno comércio ou restaurante.
Identifique as etapas necessárias para a avaliação do projeto.

Monte um diagrama de capital a partir de um fluxo de caixa da operação do
empreendimento.

PENSE sobre os riscos, incertezas e os resultados obtidos.

Mas preste atenção, trata-se de um projeto muito rudimentar que será melhorado
e ampliado ao longo do curso.

Resumo

Apresentação de conceitos ligados à Matemática Financeira, indo de
Diagrama de Capital a Valor Atual.

Estruturação das fases/etapas para o processo de decisão por meio
de aplicação de metodologia própria.

Em última instância, sempre quem decide é o homem, que cada vez
mais busca informações para apoiá-lo neste processo.

Reflexão da Unidade

Durante o decorrer desta aula uma série de atividades foi sugerida para
reforçar a apreensão do conteúdo e oferecer uma expertise nesta área.

É importante que você reflita sobre elas no seu dia-a-dia do trabalho e
tente relacioná-las com suas atividades profissionais. Mas não se prenda a
pequenos detalhes e também não se sinta frustrado se não conseguir concretizá-
las a tempo hábil.

A atitude de análise e reflexão sobre estes assuntos é, em última instância,
o principal objetivo desta Unidade.
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Objetivos:

Ao final desta Unidade, você deverá
saber como aplicar os seguintes
critérios de decisão:

Taxa Interna de Retorno

Valor atual

Período de Retorno

Também será apresentado o conceito
de Alavacangem, e você verá como a
Taxa Interna de Retorno de um projeto
pode ser “alavancada” através da
tomada de um empréstimo.
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Introdução

Para iniciar esta Unidade, vamos ressaltar, uma vez mais, que as empresas
e as pessoas estão constantemente decidindo. Sem sombra de dúvida, todo
mundo está sempre procurando acertar. Todos querem tomar a melhor decisão.
O homem procura desenvolver ou criar ferramentas que o apoiem no processo
de tomada de decisão. Procura um indicador que o ajude a pegar a direção
correta.

Mas como saber se estamos fazendo a escolha certa? Vamos apresentar,
nesta Unidade, um conjunto de critérios utilizados em processos de decisão.
Alguns fazem uso de matemática financeira, outros apenas do bom senso. Para
entendimento e uso destes critérios, parte-se do pressuposto que os conceitos
apresentados na Unidade 1 foram devidamente assimilados, visto que serão
necessários para a continuidade de nossa disciplina.

Para consolidarmos o aprendizado, uma reapresentação do conceito de
Equivalência de Capitais será feita, de forma a fixá-lo definitivamente na sua
mente. Ao meu ver, ele é indispensável em qualquer processo de decisão onde
tem dinheiro envolvido.

Conceitos

Equivalência de capitais

Retomando o conceito de Equivalência de Capitais, visto na Unidade 1,
destacamos que quando existe mais de uma alternativa, o homem tem de escolher.
Um dos objetivos desta Unidade é consolidar o conhecimento e o uso de um
ferramental muito útil, baseado na matemática financeira, e que pode ser
utilizado em uma série de decisões.

Quando o homem tem de decidir, geralmente se defronta com mais de
uma alternativa. Nesse instante, surge a dúvida, a questão crucial: que alternativa
escolher?

Com certeza ele quer a melhor. Dizemos que preferimos uma determinada
alternativa se ela, de certa forma, domina ou é melhor do que a outra.

Do ponto de vista estritamente financeiro, ao analisarmos duas ou mais
alternativas temos de, incialmente, construir os diagramas de capital destas
alternativas e utilizar um critério de comparação. Como já foi dito na Unidade
1, o dinheiro tem um valor ao longo do tempo. Ou seja, o dinheiro tem um
preço e tem de ser remunerado pela sua utilização. Diferentes indivíduos e
empresas precificam diferentemente o valor do dinheiro. Dependendo do
tamanho da empresa, ela tem acesso aos mercados internacionais de recursos
etc., e considerará o custo do dinheiro com valores diferentes.

Reforçando o conceito de equivalência de capitais, se tivermos dois
diagramas de recebimento de dinheiro, onde os fluxos são diferentes,
ocorrendo em pontos distintos do tempo, nossa preferência recairá sobre o
diagrama de capital que apresente, numa determinada data de comparação
(data focal), o maior valor equivalente. Quer dizer, se eu decidir racionalmente,
vou sempre preferir receber mais.
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Já vimos que, de forma geral, a data de comparação normalmente adotada
é a data de hoje. Assim, calculamos o valor equivalente dos fluxos do diagrama
de capital descontando, para a data de hoje, os diferentes valores. Isto é o
valor atual/valor equivalente do diagrama. Deve-se adotar como taxa de juros,
ou taxa de desconto, o valor do dinheiro.

Em resumo, se tivermos de decidir entre duas alternativas, devemos
selecionar a que tiver o maior valor equivalente na data de hoje (maior valor
atual), considerando como taxa de desconto o valor do dinheiro percebido
pelo indivíduo ou empresa.

Na Unidade 1, uma das atividades perguntava se você era capaz de dizer
que hipóteses simplificadoras estavam por trás de um diagrama de capital.
Bem, existem duas hipóteses muito simples, mas pouco pensadas.

Hipótese 1

A primeira hipótese é que os fluxos são concentrados no final do
período. Imagino você pensando: não estou entendendo nada, para que será
que isto serve? Esta hipótese facilita muito as coisas. Suponha que você vai

construir um diagrama de capital dos gastos mensais de um personagem
hipotético. Ele poderia ser parecido com o da Figura 2.1.

Como você pode ver, trata-se de um diagrama de capital muito detalhado,
ele retrata os gastos diários, hora a hora, de nosso personagem, ao longo de
um mês. É sábado, e quando ele acordou eram 7h30min da manhã. Acessou o
site do seu banco pelo computador de casa e viu que o patrão acabara de
depositar o valor líquido de seu salário, R$ 10.000,00. Feliz da vida, foi até a
padaria da esquina e tomou um bom café da manhã. Eram 8h15min e ele gastou
R$ 3,20. Voltou para casa, botou um short e foi de carro até o clube dar umas
braçadas na piscina. Quando voltava para casa, viu que o carro estava com
pouca gasolina. Parou num posto e abasteceu. Eram 10h20min da manhã e
gastou R$ 76,40.

Simplificando e resumindo a história, temos o seguinte quadro de
despesas para o primeiro dia:

Hora Histórico Valor

  8:15 Café R$ 3,20
10:20 Gasolina R$ 76,40
13:00 Almoço R$ 57,00
16:00 Cinema R$ 32,00
19:00 Cafezinho R$ 0,80
20:30 Jantar R$ 64,00

Fig.: 2.2
Quadro de

despesas
do

primeiro
dia.

10.000

0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

t
3,20

76,40
57 32 0,80

54

Fig. 2.1:
Diagrama de capital

mensal detalhado
(destacando o primeiro

dia)
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Agora, imagine a trabalheira que não deve ser fazer um diagrama de
capital para os gastos de nosso personagem para todo o mês! Para facilitar a
vida é que temos esta hipótese simplificadora: os fluxos estão concentrados
no final do período. A escolha de concentrar os fluxos no final do período
prende-se ao fato de conduzir a modelos matemáticos mais simples.

Numa primeira etapa, poderíamos construir o diagrama de capital
colocando o gasto diário ao final de cada dia. Ou seja, todos os fluxos que
ocorreram ao longo do dia são representados por um único fluxo no final do
período, nesse caso, no final do dia.

Podemos ter uma hipótese mais simplificadora ainda. Imagine que todos
os gastos realizados por nosso personagem, ao longo de um mês, estão
concentrados em apenas um ponto, no final do período, ou seja, no final do
mês. Assim, se ele tiver gasto R$ 8.316,00 durante o mês, o diagrama será,
simplesmente, o da Figura 2.3.

Hipótese 2

Agora vamos explicar a segunda hipótese, na qual temos certeza sobre
o instante e o valor dos fluxos que irão ocorrer, que está por trás da construção
de um diagrama de capital. Se o diagrama é ex-post, ou seja, algo que já
aconteceu, então não há problema. Você está representando pictoricamente
uma coisa que já ocorreu. Você sabe exatamente o que aconteceu.

No entanto, imagine que o diagrama de capital é de uma coisa que vai
acontecer. Aí é que, uma vez mais, entra uma nova hipótese simplificadora. A
hipótese de que aquilo que imaginamos irá ocorrer numa determinada data e
com determinado valor. Ou seja, assumimos que conhecemos com exatidão o
instante e o valor em que os fluxos irão acontecer, no futuro. Podemos até
dizer que temos uma bola de cristal, pois somos capazes de ver o futuro e
acertar os valores com precisão. Neste caso, as incertezas futuras e os riscos
associados inexistem.

Note bem: o assunto exposto sobre as hipóteses nada mais é do que a
resposta da Atividade 2 da Unidade 1.

Bem, já estamos cientes de algumas hipóteses que existem por trás da
construção de um diagama de capital. Então, podemos aplicar o conceito de
equivalência de capitais.

10.000

0 t

8.316

1

Fig. 2.3:
Diagrama de capital

simplificado
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Neste momento, você deve estar se
perguntando: quais os elementos necessários para
a elaboração de um diagrama de capital e para o
cálculo de seu valor equivalente?

Primeiramente, estimamos as datas e os
valores que irão ocorrer no futuro. Temos,
assim, o nosso fluxo de caixa projetado. Em
seguida, achamos o valor equivalente desse
fluxo na data zero. À primeira vista parece tudo
muito linear e muito simples. Puro engano. Os
primeiros problemas já foram contornados com
as hipóteses simplificadoras apresentadas. Mas,
uma vez montado o diagrama de capital, temos
de determinar o seu valor equivalente numa
certa data. A partir daí surge um novo problema.

Que taxa de juros devemos utilizar?

A determinação da taxa de juros a ser
utilizada para descontar os fluxos, ou seja, o
valor do dinheiro, é um problema. Teorias para
determinação deste valor existem inúmeras, umas simples, outras mais
complexas e algumas até muito confusas. A mais popular é a do Custo
Médio Ponderado do Capital – CMPC (Weighted Average Cost of Capital
– WACC).

Existe também uma teoria sobre o custo do capital: o custo do
último empréstimo (capital marginal) é adotado como sendo o custo do
seu capital. Se quiser sofisticar ainda mais a sua estimativa do custo marginal
do capital, vá ao mercado financeiro, levante a informação de quanto
será o custo de um empréstimo para a sua empresa e adote esse valor
como sendo o custo do seu capital.

Você se lembra que na Unidade 1 foi pedido que visitasse uma
instituição financeira e levantasse o valor do dinheiro (Atividade 4)?
Acredito que agora esteja percebendo melhor as coisas. O valor do dinheiro
resultante deste levantamento é, em última instância, o custo marginal
do capital.

Atividade
Tente avaliar o CMPC da sua empresa. Como ele é comparado com o custo marginal
do capital? O que você pode deduzir desses resultados? O que deve ser esperado em
termos de grandeza entre o valor do custo marginal do capital e do seu custo médio?

Comentário:
A teoria marginalista diz que o custo do capital marginal é crescente. Você primeiro
esgota os recursos mais baratos que estão disponíveis e, à medida que tem
necessidade de obter mais recursos, o custo deste capital adicional, marginal, é
crescente.

Custo Médio Ponderado do Capital – CMPC

Como o nome diz, é uma média ponderada do custo
dos diversos capitais que a empresa tem.

Por exemplo, se a empresa tem 3 financiamentos:
um de R$ 10.000 a um custo de 10% a.a., outro de R$
20.000 a um custo de 13% a.a. e, finalmente, um de
R$ 2.000 a um custo de 9,5% a.a., o custo médio
pon-derado de seu capital nada mais é do que a média
ponderada dessas taxas de juros, onde o valor do
empréstimo é uti l izado no cálculo da média
ponderada.

CMPC =    (financj * custo do financj) /    (financj)

                   (10.000 * 10 + 20.000 * 13 + 2.000 * 9,5)
      (10.000 + 20.000 + 2.000)

CMPC = 11,844

Ou seja, podemos adotar 11, 844% a.a. como sendo o
custo do capital desta empresa.

1

Nota
Gostaria de ressaltar
que a apresentação das
vertentes sobre o custo
do capital foi muito
superficial, para um
aprofundamento no
tema, sugiro a leitura
de:

 VAN HORNE,
James C.
Financial Management
and Policy, New
Jersey, Prentice Hall,
8th ed. 1989.

CMPC =
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Investimento Convencional

Um investimento é dito convencional
se, incialmente, ocorrem todas as
saídas de dinheiro e, em seguida,
ocorrem os retornos, as entradas de
dinheiro.

Um diagrama de capital de um
investimento convencional tem o
seguinte aspecto:

Nesse tipo de diagrama, se tiver uma
TIR ela será única.

Investimento Não Convencional

Em um investimento não convencional,
inicialmente ocorrem as saídas de
dinheiro, a seguir, temos retornos, por
um curto intervalo, para prosseguir
com as saídas e, depois, uma vez mais,
ocorrerem entradas.

Um diagrama de capital de um
investimento não convencional tem o
seguinte aspecto:

Esse tipo de diagrama pode ter ou não
uma TIR, e pode até ter mais de uma
TIR.

Critérios de Decisão

Vamos, a seguir, apresentar os critérios que devem ser utilizados para a
tomada de decisão. São eles:

Taxa Interna de Retorno – TIR
Valor Atual – VA
Período de Retorno

Taxa Interna de Retorno – TIR

A taxa de juros que torna as saídas de um diagrama de
capital equivalente às entradas é a sua Taxa Interna de Retorno
– TIR (Internal Rate of Return – IRR). Ela surgiu da dificuldade
em se fixar o custo do capital a ser utilizado no cálculo do valor
equivalente de um diagrama. Assim, ao invés de descontar uma
série de fluxos fazendo uso de uma taxa de juros, que representa
o custo do capital, determina-se uma taxa de juros denominada
TIR, que torna as entradas equivalentes às saídas.

Bem, eu sei, as coisas não são tão simples assim. Por
exemplo, se um investimento é do tipo convencional, onde
primeiro você gasta (investe) e em seguida você tem o retorno
do investimento, a TIR pode existir e, se isto ocorrer, ela será
única. Porém,

Nem sempre um diagrama de capital tem uma TIR;
Nem sempre um diagrama de capital tem uma única

TIR;
Na maioria dos casos, para investimentos convencionais
o diagrama apresenta uma única TIR.

Diante desses fatos, vamos ver como determinar a TIR de
um diagrama de capital.

A matemática que existe por trás deste cálculo pode ser
bastante complicada, visto que, quando determinamos a taxa de
retorno de um diagrama de capital, na realidade estamos
determinando a raiz de um polinômio de grau n, onde n é o
número de períodos existentes no nosso diagrama de capital,
isso em termos matemáticos.

Em termos financeiros, dizemos que a Taxa Interna de
Retorno de um diagrama de capital nada mais é do que a taxa de
juros que torna nulo o valor atual do nosso diagrama de capital.

São problemas complicados, mas, para todos efeitos,
estaremos lidando apenas com investimentos convencionais.

Para tornar esta explicação um pouco mais clara, vamos
exemplificar com alguns casos.

Caso 1

Qual é a taxa de juros que torna o valor atual do diagrama
apresentado na Figura 2.4 igual a zero?

t

0 1

2 3 4 5

t

0 1 3

2 4 5
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Em outras palavras, qual é o valor da taxa de juros que fará com que um
recebimento de R$ 1.050, que ocorrerá daqui a um mês, seja equivalente a um
investimento de R$ 1.000, que ocorre agora?

Adotando-se o instante 0 (hoje), como data focal, temos:

Valor equivalente do primeiro fluxo que ocorre na data 0 são os próprios
R$ 1.000, visto que o valor equivalente de um fluxo que ocorre na data de
comparação é ele mesmo. Se não estivermos convencidos com essa explicação,
podemos usar a equação do valor equivalente.

Valor equivalente = Cn / (1 + i)n

onde i é a taxa de juros e Cn é o valor do fluxo que ocorre na data n.

Para o fluxo de R$ 1.000 que ocorre em 0, teremos:

Valor equivalente = 1.000 / (1+i)0

Valor equivalente = 1.000

Utilizando uma vez mais a mesma equação, mas agora para o fluxo que
ocorre no instante 1, temos:

Valor equivalente = Cn / (1 + i)n

onde i é a taxa de juros e Cn é o valor do fluxo que ocorre na data n.

Para o fluxo de R$ 1.050 que ocorre em 1, teremos:

Valor equivalente = 1.050 / (1+i)1

A taxa de juros i está expressa para um período n. Nesse caso, em
particular, se dissermos que os dois valores se equivalem, ou seja, têm o mesmo
valor na data focal, então i, a taxa de juros, será a TIR.

Assim, igualando os dois valores equivalentes, temos:

1.050 / (1 + i) = 1.000

Nesse caso, a solução é imediata e o resultado é 5% ao período.

Quando nos referimos a investimentos, estamos nos referindo a
investimentos do tipo convencional, onde inicialmente ocorrem os desembolsos/

Fig.:
2.4
TIR
do

diagrama.

1000

0 t

1.050

1
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investimentos, e, uma vez terminado o investimento, passam a ocorrer
os recebimentos/retornos. Temos saídas de dinheiro seguidas de entrada de
dinheiro.

Caso 2

A equivalência de capital a ser realizada é entre as saídas e as entradas
de dinheiro.

Quando o nosso diagrama tem mais de dois fluxos, a determinação da
TIR complica. Mas, para calculá-la, podemos fazer uso de ferramentas que
dispomos ao nosso alcance.

Imaginando que tenha você acesso ao programa Excel, pode determinar
facilmente a taxa de retorno de qualquer diagrama de capital. Para melhor
compreensão desta tarefa, vamos explicar como determinar a TIR de um diagrama
de capital, fazendo uso do Excel.

a) Primeiramente, vamos desenhar o diagrama de capital de um
determinado investimento (Figura 2.5).

b) Em seguida, criamos uma planilha no Excel (Figura 2.6) com os dados
do fluxo de caixa, apresentados na Figura 2.5.

c) Finalmente, para determinar a TIR do diagrama de capital, usamos
uma função financeira existente no Excel.

0

t1 2 3 4 5 6 7 8

580

200

100

160
110120

385540

Fig.: 2.6 Planilha Excel com os fluxos de caixa.
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Clique no ícone de função (fx) ou, então, no menu, em Inserir/Função.
Escolha, dentre as funções financeiras, a função TIR (para Excel em português)
ou IRR (para Excel em inglês). Como argumento da função, indique o conjunto
de células, que no exemplo é de B2 até J2. Esse conjunto de células contém
os valores do diagrama de capital de acordo com a convenção adotada.

Em outras palavras, no nosso diagrama de capital temos agora um
desembolso de R$ 580,00 e uma série de recebimentos que ocorrem nos períodos
de 1 até 8. O resultado, a TIR do diagrama, foi formatado para ser apresentado
com duas posições decimais (Figura 2.7).

O resultado aponta 6,85% ao período como sendo a TIR do diagrama de
capital, ou, ainda, 6,85% ao período como sendo a taxa de juros que torna a
saída de capital do instante 0 equivalente às entradas que ocorrem de 1 a 8.

Apresentei até agora a mecânica de cálculo da TIR.
Mas como utilizar este resultado em uma decisão?

Os critérios de decisão baseados na TIR são os seguintes:

1. Se o valor da TIR for superior ao valor do dinheiro, ao longo do
tempo,

devemos aceitar o projeto, caso contrário rejeitá-lo.
2. Quanto maior a TIR, melhor.

A TIR pode, no entanto, levar a algumas decisões não muito coerentes.
Estas incoerências serão apontadas a seguir.

Atividade
A partir do exemplo do Caso 2, modifique os valores dos diferentes fluxos e observe
o que acontece com a taxa de juros. Você é capaz de explicar o que ocorre?
Considere agora o desembolso no instante 0 e as entradas de capital que ocorrem
nos instantes 1 até 3, colocando 0 (zero) para os demais fluxos. Você sabe dizer o
que está acontecendo com a TIR do diagrama de capital?

2

A t e n ç ã o !
Existem inúmeras fer-
ramentas para cálculo
da TIR de um diagrama
de capital. Optei por
utilizar o Excel, pois
acredito que a maioria
dos alunos tenha acesso
a  e s t e  t i p o  d e
ferramenta. Mas se
você tiver mais
habilidade com outro
programa ou
ferramenta, sinta-se à
vontade em utilizá-lo,
como, por exemplo, a
calculadora HP-12C.

Fig.: 2.7 Planilha Excel com a TIR.
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Comparando alternativas

Então, vamos ver agora como uma decisão baseada na TIR pode conduzir
a uma decisão incorreta.

Imagine que uma pessoa tem duas alternativas de investimento
mutuamente exclusivas. Ou seja, se optar pelo investimento 1 não poderá
realizar o 2 e vice-versa.

Os diagramas de capital para os investimentos são os da Figura 2.8, que
apresenta a alternativa 1 e a alternativa 2. Sabendo-se que o valor do dinheiro
é de 10% ao período, pelo critério da TIR que alternativa você escolheria?

A alternativa 1 apresenta a seguinte TIR:

Valor equivalente = Cn / (1 + i)
100 = 1.000 / (1+i)
1 + i = 10
i = 9
i = 900 % ao período

A alternativa 2 apresenta a seguinte TIR:

Valor equivalente = Cn / (1 + i)
12.000 = 16.000 / (1+i)
1 + i = 1,333
i = 0,333
i = 33,3 % ao período

Como podemos observar, a alternativa 1 apresenta uma TIR no valor de
900% ao período. Sem sombra de dúvidas, trata-se de uma TIR muito elevada e,
portanto, bastante atrativa.

Já a segunda alternativa apresenta uma TIR de apenas 33.3% ao período.

Se compararmos as duas alternativas, e fizermos uso da TIR como critério
de decisão, claramente iremos optar pela primeira alternativa. Ambas as
alternativas apresentam TIR maior do que 10%, que é o valor do dinheiro.
Portanto, cada uma de per si é atrativa. Mas temos de escolher a melhor, visto
que as alternativas são mutuamente exclusivas. E o critério de decisão é escolher
a alternativa com a maior TIR. Assim, iremos escolher a primeira alternativa.

1.000

0

t

100

1

Alternativa 1

16.000

0

t

12.000

1

Alternativa 2
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Será que este critério conduz a uma decisão correta?

Vamos analisar agora por outro ângulo, ou seja, em termos de riqueza
que iremos acumular, decorrido um período de tempo, o que denominamos
Valor Atual.

Valor Atual - VA

Valor Atual é a expressão, em termos monetários atuais, da riqueza
futura que será acumulada.

Suponha que dispomos de R$ 12.000 e continuamos analisando as mesmas
alternativas apresentadas na Figura 2.8. Se enveredarmos pela alternativa 1,
nossa situação, ao final do período, será a seguinte:

Aplicamos R$ 100 no projeto. Quanto ao restante, os R$ 11.900, como
não temos nenhuma alternativa para eles, aplicamos no mercado financeiro
que irá nos remunerar ao valor do dinheiro. Assim, ao final de um período,
teremos acumulados R$ 1.000 do projeto e R$ 13.090 da aplicação de R$ 11.900
no mercado financeiro, ao valor do dinheiro.

Cn = C0 (1 + i)
Cn = 11.900 (1 + 0,10)
Cn = 13.090

Isto totalizará 1.000 + 13.090 = R$ 14.090, ao final do primeiro período.

Por outro lado, se optarmos pela alternativa 2, investiremos R$ 12.000
no nosso projeto e, ao final de um período, disporemos de R$ 16.000.

Em matéria de patrimônio acumulado, a decisão pela alternativa 2 é
muito mais vantajosa, embora apresente uma menor TIR. Com isto, mostramos
que o uso da TIR como critério de decisão pode nos levar a decisões incorretas.

A pergunta ainda permanece no ar: que critério devemos adotar para
tomarmos melhores decisões em termos de investimentos?

A proposta é a utilização do critério do Valor Atual – VA.

Segundo este critério, determinamos o valor atual das alternativas numa
data focal, data zero, por exemplo, utilizando o valor do dinheiro para descontar
os fluxos, e escolhemos a alternativa que apresentar o maior valor atual. Assim:

Para a alternativa 1, o Valor Atual do projeto é de
1.000 / (1 + 0,1) – 100 = 809.
Para a alternativa 2, o Valor Atual do projeto é de
16.000 / (1 + 0,1) – 12.000 = 2.545.

Podemos interpretar ainda que, em moeda de hoje, em termos de valor
atual, com a primeira alternativa a nossa riqueza será acrescida de R$ 809. Com
a segunda alternativa este acréscimo será de R$ 2.545.

Isto quer dizer que se optarmos pelo projeto 2, ao final de um período
teremos acumulado uma riqueza maior. Ou seja, o valor atual da alternativa 2 é
maior do que o valor atual da alternativa 1.
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8

Exemplos

Vamos praticar um pouco o cálculo do valor atual/valor equivalente de
um diagrama de capital?

Tomemos, como exemplo, o diagrama de capital da Figura 2.5. Sabemos
que o valor atual/valor equivalente de um fluxo é dado pela expressão:

  Cn / (1 + i)n

Então, se pegarmos cada fluxo de per si, determinarmos seu valor
equivalente e, em seguida, somarmos estes valores, teremos o valor equivalente
destes fluxos.

Vamos fazer o exercício em uma planilha Excel. O resultado deste trabalho
está na Figura 2.9.

Observe:

A linha 1 tem os períodos em que os fluxos ocorrem.

A linha 2 tem os fluxos propriamente ditos.

Em seguida, temos 2 conjuntos de linhas de 4 a 6 e de 9 a 11.

No primeiro conjunto, temos o valor atual dos fluxos fazendo uso de
uma taxa de juros de 4,00% ao período.

No segundo conjunto, temos o valor atual dos mesmos fluxos, mas
adotando 8,00% como sendo o valor do dinheiro.

Na linha 4 está a equação do valor equivalente de cada fluxo.

Na linha 5 está o resultado desta equação.

Finalmente, na linha 6, temos o resultado da soma algébrica do valor
atual de cada fluxo.

De forma análoga, temos as mesmas considerações para o segundo
conjunto de linhas, que vai de 9 a 11.

A linha 9 apresenta as equações do valor atual com taxa de juros de
8,00% ao período, para cada fluxo.

A linha 10 apresenta o resultado dessas equações.

A linha 11 apresenta a soma algébrica dos resultados apresentados
na linha 10.

Será que não existe uma maneira mais simples de determinar o
Valor Atual?

Fig.: 2.9 Valor atual.
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Imagino que você já deva ter deconfiado que o cálculo do Valor Atual é
trabalhoso, e deve estar se perguntando se não existirá, no Excel, uma função
semelhante ao do cálculo da TIR, onde, como num passe de mágica, os fluxos
são alimentados e a planilha produz os resultados. É claro que existe!

O objetivo desta “calculeira” toda apresentada foi fazer vocês
entenderem como é o mecanismo de cálculo.

Então, uma vez mais, retomemos o diagrama de capital da Figura 2.5 e
vamos aplicar a função do Excel para cálculo do Valor Atual (Figura 2.10).

A função do Excel para cálculo do Valor Atual é a VPL – Valor Presente
Líquido – Valor Líquido Atual, em português, e NPV – Net Present Value –,em
inglês. Essa função tem dois argumentos: o primeiro é a taxa de juros e o
segundo é o conjunto de células onde queremos achar o valor líquido atual.

Então, determinamos o VLA dos fluxos de 1 a 8 e acrescentamos o fluxo
do instante 0, determinando, assim, o VLA do projeto na data 0. Os resultados,
é claro, são iguais aos que obtivemos fazendo o cálculo através da operação
de desconto de cada fluxo.

Atividade
Como você interpreta a mudança de sinal em relação ao valor atual dos fluxos para
diferentes taxas de juros, que ocorreu no exemplo da Figura 2.9. Você sabe que a
TIR desse projeto é de 6,58% ao período (Figura 2.7).
E mais, pense em termos macro sobre como o valor do dinheiro pode atuar como
inibidor ou incentivador de novos investimentos.

Período de Retorno

Existem ainda alguns outros critérios de decisão para seleção de uma
alternativa de investimentos. Um dos critérios mais populares é o do Período
de Retorno – Payback Period.

O Período de Retorno é medido em tempo e representa o intervalo de
tempo necessário para que o investimento aplicado seja recuperado. A grande
crítica que se faz a esse critério é que ele não leva em consideração o valor
do dinheiro ao longo do tempo. Mas, por outro lado, quando a duração do
projeto é muito curta, por exemplo, 12 meses, e se o valor do dinheiro é
pequeno, o período de retorno conduz a decisões corretas.

3

Fig.: 2.10 Valor atual com fórmulas.
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4

E como calcular o período de retorno de um investimento?

Como exemplo, tomemos, novamente, o diagrama de capital da Figura
2.5, e vamos determinar o seu período de retorno.

Na Figura 2.11, além dos fluxos, existe uma linha com valor acumulado.
Repare que, entre o 6 e o 7 períodos, o valor acumulado deixa de ser negativo
e se torna positivo. Isso significa que, com 6 períodos e uma fração do 7
período, o investimento inicial estará recuperado. A fração do 7 período foi
determinada por uma simples regra de 3. Como o fluxo no 7 período é de R$
143, o cálculo é o seguinte:

Em um período recuperamos R$ 143. Como necessito recuperar apenas
R$ 57 (valor acumulado do período anterior), então a fração do período será
57/143 = 0,40. Esse exemplo já foi apresentado no cálculo da TIR. O fato de os
valores serem da mesma ordem de grandeza TIR = 6,85% e período de retorno
= 6,40 é um mero acaso.

Atividade
A partir do exemplo acima, modifique os valores dos diferentes fluxos e observe o
que acontece com o período de retorno. Você é capaz de explicar o que ocorre?
Considere agora o desembolso no instante 0 e as entradas de capital que ocorrem
nos instantes 1 até 3, colocando 0 (zero) para os demais fluxos. Você sabe dizer o
que está acontecendo com o período de retorno do diagrama de capital?

Espero que o estudo e a aplicação dos critérios de decisão tenham
ficado claros para você. Caso contrário, volte aos pontos que causaram dúvidas
e faça uma nova leitura. Sempre que possível, transporte as hipóteses e os
exemplos dados no curso para situações reais do seu dia-a-dia. Isto pode facilitar
bastante o aprendizado.

A seguir, vamos apresentar um novo conceito, o de Alavancagem,
conceito da engenharia, aplicado em finanças.

Atenção! Você só consegue fazer uma alvancagem se puder contar com
recursos de terceiros (empréstimos/financiamentos).

Alavancagem

Para aqueles que têm formação de engenheiro, tenho certeza que a
opinião será unânime. A alavanca é, pela sua simplicidade e engenhosidade,
uma das máquinas mais extraordinárias.

“Dê-me um lugar para me firmar e um ponto de apoio para minha
alavanca que eu deslocarei a Terra.” (Arquimedes, cientista grego).

Financiamento
Recurso obtido junto a
uma instituição finan-
ceira, geralmente, para
aquisição de bens. A
garantia do financia-
mento é o próprio bem
financiado.

Empréstimo
Recurso obtido junto a
uma instituição sem
finalidade designada.
Pode ser utilizado,
inclusive, para a aqui-
sição de bens. As
garantias exigidas não
estão relacionadas ao
uso do empréstimo. Por
exemplo, como
garantia, pode ser
solicitada uma
assinatura de duplicata.

Fig.: 2.11 Planilha Excel com período de retorno.
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Pois bem, muitos devem estar se perguntando se não estão na aula
errada, se isto não seria uma aula de engenharia. Não, a aula está correta, e o
emprego do conceito de alavancagem aqui é muito parecido com o da
engenharia. Na engenharia, você usa a alavanca para ampliar a força aplicada.
Em finanças você usa a alavancagem para ampliar a TIR de um projeto. É
exatamente isso que passaremos a ver agora.

Exemplo:

Imaginemos um investimento, com vida útil de 5 períodos, onde o
dinheiro é aplicado, retorna e, no final, acaba. O diagrama de capital deste
tipo projeto é apresentado na Figura 2.12.

Qual o Valor Atual do projeto da Figura 2.12?

Se adotarmos 10% ao período, como sendo o valor do dinheiro, e se
fizermos os cálculos, obteremos como resposta um valor de R$ 2.259,67.

Se calcular a TIR deste projeto, terá como resposta uma taxa de 18,5%
ao período.

Você deverá verificar estes valores por si só fazendo uso do Excel ou de
qualquer outra ferramenta.

Os conceitos até aqui desenvolvidos, como TIR e Valor Atual de um
projeto (investimento), existem igualmente para um financiamento (empréstimo).
Em um financiamento, os fluxos ocorrem em ordem inversa aos do projeto. Em
um projeto, inicialmente, o dinheiro sai e depois retorna. Em um financiamento,
ele entra no início para depois sair. Existe a TIR do empréstimo, que nada mais
é do que o custo do empréstimo, bem como o Valor Atual.

Agora imaginemos que o nosso investidor não disponha dos R$ 10.000
para levar o empreendimento adiante. Mas, como ele é do ramo, tem certeza
que o projeto é muito bom. Tendo em vista que ele tem acesso a um
empréstimo bancário, vai a uma instituição financeira e consegue R$ 2.000.
Como já foi dito, o valor do dinheiro é de 10% ao período. Ele consegue o
dinheiro por um um prazo de 5 períodos. O diagrama de capital do
financiamento está na Figura 2.13.

0

t1 2 3 4 5

10.000

3.234,07

Vida Útil
A vida útil de um projeto
é o tempo em que o
investimento realizado
irá produzir algo de
forma econômica.
Geralmente, quando
analisamos investi-
mentos em equipa-
mentos a vida útil situa-
se entre 5 e 10 anos.
Para equipamentos de
informática, esse prazo
é mais reduzido, cerca
de 3 anos. Isto não quer
dizer, por exemplo, que
um microcomputador
deixará de funcionar
depois de 3 anos, mas,
provavelmente, ele já
estará obsoleto,  não
será capaz de executar
os programas e
sistemas mais modernos
e, se o fizer, será de
forma muito lenta. O
seu valor de revenda é
praticamente zero.
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O Valor Atual deste financiamento, fazendo uso de uma taxa de 10% ao
período, é zero. Caso você não tenha percebido isso, neste ponto é bom
rever os conceitos até aqui apresentados. Por favor, uma vez mais, verifique os
cálculos, fazendo uso da ferramenta de sua escolha.

Da mesma forma, se o Valor Atual do financiamento é zero, usando 10%
ao período como taxa de juros, isso quer dizer, também, que o custo do
financiamento é de 10 % ao período.

Sintetizando, nosso empreendedor vai levar adiante um projeto de
R$ 10.000, que tem uma TIR de 18,5%. Como não tem dinheiro, tomará R$ 2.000
a uma taxa de 10% ao período. O diagrama de capital percebido pelo
empreendedor será o da Figura 2.14.

Note que este diagrama nada mais é do que a soma algébrica do diagrama
de capital do investimento (Figura 2.12) com o diagrama de capital do
financiamento (Figura 2.13).

Agora, analise um pouco este diagrama de capital (Figura 2.14). Aplicando
os conceitos já conhecidos, vamos calcular o VLA e a TIR.

A uma taxa de 10% ao período, para o valor do dinheiro, o VLA permanece
inalterado, ou seja, é o mesmo do projeto inicial: R$ 2.259,67. Por outro lado,
a TIR sobe para 20,53% ao período. Por favor, confira os cálculos.

0 t

1 2 3 4 5

2.000

527,59

0

t1 2 3 4 5

8.000

2.706,48

Fig. 2.13: Diagrama de
capital do

financiamento.

Fig. 2.14: Diagrama
resultante.
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Vamos supor que a situação de penúria de nosso investidor era maior
ainda, então, ao invés de tomar apenas R$ 2.000 emprestados, ele tomou R$
4.000, exatamente nas mesmas condições. Assim, os fluxos do empréstimo agora
têm valor dobrado. Diante desta nova situação, ele percebe um desembolso
inicial de R$ 6.000 e um retorno, durante 5 períodos, no valor de R$ 2.178,89.

Uma vez fazendo o cálculo do VLA e da TIR, usando 10% como taxa de
desconto, obtemos, como VLA, exatamente o mesmo valor dos casos anteriores:
R$ 2.259,67. E, para a TIR, acredito que não deva causar espanto a nenhum de
vocês, a taxa de 23,85% ao período.

Diante dos resultados, já podemos fazer algumas considerações sobre o
funcionamento da alavancagem.

Como funciona a Alavancagem?

Você consegue uma alavancagem se tiver um determinado investimento
e se endividar a um custo menor do que a TIR do seu investimento. A medida
que aumenta o seu endividamento, ou seja, toma mais dinheiro emprestado, a
TIR do fluxo de caixa que você percebe aumenta. A rigor, você até consegue
obter uma rentabilidade infinita no fluxo de caixa percebido se tomar
emprestado um valor igual ao total do seu investimento. Você toma R$ 10.000 e
aplica os R$ 10.000 no seu investimento. A partir do instante em que o
empreendimento começar a gerar um retorno, você paga ao banco e fica com
o resto. A rentabildiade é infinita. Você não gastou nada e só recebe. Mas
note que, em termos de riqueza, qualquer que seja o grau de endividamento,
seu acréscimo de riqueza, uma vez terminado o projeto e devolvido o dinheiro
ao banco, será sempre exatamente o mesmo. Ele não mudará.

Como advogo o Valor Atual como critério de decisão, a alavancagem,
com um aumento da TIR, face ao fluxo percebido pelo investidor, é ilusória. Ela
só apresenta valores maiores de TIR, mas o acréscimo de riqueza se mantém
inalterado em qualquer situação.

Mas, então, no fundo, qual o problema em se alavancar?

Aqui vai uma pista: trata-se das incertezas futuras. O fluxo de caixa do
empréstimo é absolutamente certo. Você tem de devolver aqueles dinheiros e
naquela data ao banco. Caso contrário, as multas certamente serão pesadas.
Por outro lado, o fluxo de caixa do investimento é incerto, pode ou não se
concretizar. Pode ser maior, o que é ótimo, pois você terá um retorno maior,
ou pode ser menor, nesse caso, você estará perdendo dinheiro e poderá até
ir à falência.

Atividade
Nesta atividade, você terá a oportunidade de se exercitar o suficiente em cálculos
financeiros de forma a realmente fixar os conceitos.

a) Com o mesmo investimento que foi adotado, na apresentação da alavancagem,
cujo diagrama de capital está na Figura 2.12, aumente um pouco o valor dos
pagamentos do empréstimo, cujo diagrama de capital está na Figura 2.13. Em
realidade, isso significa que o valor do dinheiro ficou mais caro, portanto, o
empreendedor paga mais pelo empréstimo. Calcule o custo deste novo empréstimo.
Em seguida, calcule o VLA e a TIR do fluxo percebido pelo investidor, investimento +
financiamento (como na figura 2.14) usando como taxa de juros a TIR do novo
empréstimo.

5
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Reforço na explanação do conceito de equivalência de capitais.
Apresentação dos critérios de decisão e sua aplicação:

Taxa Interna de Retorno
 Valor Atual
Período de Retorno

Abordagem do funcionamento da alavancagem em finanças e sua
aplicação em investimentos.

Atividade Final

Resumo

Você se recorda da  Atividade Final da Unidade 1, na qual foi solicitada a
determinação dos fluxos financeiros associados a um novo empreendimento?
Verifique a atratividade de seu novo empreendimento em termos de Valor Atual,
TIR e Período de Retorno. Estude ainda a possibilidade de conseguir um empréstimo.

Para finalizar esta Unidade, é importante ficarmos atentos a todos os aspectos
que envolvem a escolha de critérios para a tomada de decisão. As vezes o não
entendimento de um critério ou a sua aplicação indevida podem conduzir a decisões
incorretas.

b) Da mesma forma como você aumentou o valor das parcelas do empréstimo, no
item ‘a’ desta  atividade, retome o empréstimo inicial diminuindo agora o valor das
parcelas pagas. Isso significa que o dinheiro ficou mais barato. Repita todos os
cálculos realizados no item ‘a’. Inicialmente, determine o custo do novo empréstimo,
utilize este valor como taxa de juros e calcule o VLA e a TIR do novo fluxo percebido
pelo investidor. Veja o que acontece.

c) Para finalizar, aumente, significativamente, o valor das parcelas do empréstimo.
Verifique se o custo do empréstimo é superior à TIR do projeto original. Se não for,
aumente mais ainda, até que o seja. Com o novo valor do dinheiro obtido, refaça os
cálculos e veja o que acontece agora.

d) Diante de todos estes cálculos, será que você será capaz de formular alguma
consideração sobre alavancagem?

Agora que você já tem um embrião de projeto, que teve início na atividade
final da Unidade 1, trate de dar carinho e atenção a ele, de forma que cresça e, no
final, se torne realmente um projeto. Para isso é importante que você tenha
absorvido o conceito de equivalência de capital e saiba como utilizar o critério do
valor atual.

Reflexão da Unidade
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Objetivos:

Ao término desta Unidade você deverá
ter compreendido a técnica de cons-
trução de modelos determinísticos do
tipo Se ... então.

Estes modelos são formados por
projeções inter-relacionadas. São essas
projeções que serão utilizadas no fluxo
de caixa a ser empregado na
construção do diagrama de capital que
servirá de base para a tomada de
decisão sobre a avaliação financeira do
projeto.

Também deverá ser capaz de distinguir
os quatro tipos de variáveis empregadas
na elaboração de projeções:

1. de cenário;

2. de parâmetros políticos;

3. de condições iniciais;

4. de projeções dependentes.

© Copyright - 2005 - Instituto de Economia - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Análise Financeira
de Projetos

U N I D A D E

3
PROJEÇÕES
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Introdução

O homem decide e tem por objetivo decidir da melhor maneira possível.
Ele quer acertar mais. Isto acontece porque quando fazemos uma projeção
estamos lidando com o futuro, e como não sabemos direito o que vai acontecer,
corremos um risco: o de que nossas previsões, nossas projeções não se
concretizem.

Para executar a análise financeira de um projeto, temos de dispor de
dois tipos de ferramental distintos. O primeiro deles é possuir as ferramentas
adequadas para analisarmos o projeto do ponto de vista financeiro. A segunda
ferramenta é a capacidade de realizarmos projeções de forma criteriosa e
coerente.

Quando construimos o diagrama de capital de uma determinada
alternativa de investimento, este é realizado a partir de projeções de fluxo de
caixa associadas ao projeto. Quando elaboramos essas projeções, em realidade
estamos fazendo um exercício de futurologia.

À medida que o tempo passa, nossa economia cresce e torna-se
mais complexa. Alguns problemas deixam de existir e outros, por vezes até
mais complicados, tomam o seu lugar. Durante muitos anos, a inflação foi
‘uma pedra no sapato’ em nossa economia. Mal que, depois de muito
tempo e muita luta, foi quase completamente extirpado. Estamos
comemorando, em 2005, mais de 10 anos do Real, a moeda que trouxe
certa estabilidade à nossa economia. Mas inúmeros cacoetes do período
inflacionário ainda persistem, tanto em mecanismos quanto em agentes
econômicos. Como exemplo, podemos citar a aplicação de índices de
reajuste automáticos, que de certa forma recompõem a inflação, e o
hábito de não cotejar valores planejados com valores realizados, em virtude
da distorção que a inflação provocava.

Projeções

Projeção e Planejamento

Em economias de moeda estável, sempre existiu o hábito de planejar
e de fazer projeções para serem posteriormente cotejadas. É cultura
integrante de todas as grandes empresas, de países com moeda estável,
ter um orçamento (budget) e acompanhá-lo. Sua elaboração é mais que
um exercício de barganha entre as partes, é o resultado de um processo
no qual diversas ferramentas são utilizadas, diversos cenários estudados,
diferentes alternativas propostas e uma escolha feita. Portanto, uma decisão
é tomada. Pode ser que, durante o acompanhamento e a verificação daquilo
que foi planejado, conclua-se que a decisão escolhida não tenha sido a
melhor, a mais sábia, ou até a mais prudente. Mas, em todo caso, alguém
analisou as diferentes alternativas que estavam sendo propostas e, baseado
nelas, decidiu.

Com a crescente globalização da economia, diversos técnicos que
foram treinados em grandes multinacionais começam a fazer parte de
empresas nacionais e vice-versa. Desta forma, uma nova cultura vai sendo
gerada. Planejar passa a ser um hábito da mesma forma que acompanhar a
novela na televisão. Esse hábito é coisa recente em nossa economia.
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Quando vivíamos numa economia com elevadas taxas de inflação e
uma coleção incontável de índices (IGP,IPC, IPCA, INPC....), cotejar o
realizado com o planejado era uma tarefa quase impossível de ser realizada.
Se não houvesse mecanismos muito sofisticados e apurados de conversão,
este cotejo entre valores planejados e realizados apresentava resultados
realmente insanos.

Diante desse quadro, os incentivos para se planejar eram muito
poucos e os benefícios advindos deste processo menores ainda. Nesta
‘Babel’ de números e índices, algumas empresas usavam o dólar como
indexador universal e com ele, faziam todo o seu trabalho de planejamento
financeiro. Eventualmente, para alguns tipos particulares de empresa, este
artifício fornecia uma boa forma de cotejo entre o que foi projetado com
o ocorrido, sendo razoavelmente válida a sua utilização. Mas, na grande
maioria das empresas, este artifício não se aplicava.

Após a implantação do Real, fazer projeções (forecast) começa a
integrar nossa cultura empresarial. Mas, mesmo assim, é um exercício
árduo. A rigor, fazer projeções não é nenhuma grande novidade. Trata-se
de um exercício de previsão do futuro ou de adivinhação.

Os gregos já faziam uso do Oráculo de Delphos. José, no antigo
Egito, interpretou o sonho do faraó, onde surgiam sete vacas gordas
seguidas de sete vacas magras, como sendo um ciclo de prosperidade que
duraria sete anos seguido de uma profunda depressão também de sete
anos. Recomendou então que se armazenassem víveres para os anos das
vacas magras, e assim foi feito. A previsão de José se concretizou, o
planejado foi realizado e ele caiu nas boas graças do faraó.

Projeção das Vendas

Na arte de fazer projeções, podemos dizer que existe uma variável que
está fora do nosso controle: são as vendas da empresa. É de acordo com a
evolução das vendas que “a banda toca”. É óbvio que podemos fazer uma
estimativa de como será o seu desempenho. Existem inúmeros modelos de
projeção de vendas. Complicadas equações decorrentes de sofisticados ajustes
econométricos e muitas outras.

Quando uma pessoa vai fazer uma projeção de vendas da empresa,
por vergonha, por insegurança ou para colocar a responsabilidade em
outrem, essa projeção baseia-se, na grande maioria, em projeções da
economia, que dependem de: taxa de crescimento, balança de pagamentos,
juros e diversas outras variáveis.

Por essa razão, escritórios especializados na elaboração de cenários
têm agora um terreno bastante fértil pela frente. Mas, se acompanharmos
o noticiário, veremos que muitas vezes nem eles conseguem acertar,
embora disponham de um arsenal poderosíssimo para a realização desta
tarefa. Fazem previsões de crescimento da economia para os próximos 12
meses de 3,4% e a economia cresce a 4,8% e assim por diante.

Oráculo de Delphos
Na Grécia antiga o
Oráculo de Delphos era
o local onde adivinhos,
sacerdotes e feiticeiras
faziam previões do
futuro. Em suas con-
sultas para o povo,
estes acreditavam
incorporar o próprio
deus, fazendo
adivinhações sobre a
saúde, negócios, exis-
tência, etc. Na entrada
do Oráculo estava
escrito:”Conhece-te a
ti mesmo”.
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Modelos de Projeção – Se... então

De acordo com o que foi dito até agora,
fazer uma boa projeção para ser utilizada numa
tomada de decisão não é tarefa simples. Nossa
opinião é que projeções econômico-financeiras
devem ser realizadas com base em Modelos
Determinísticos de Simulação (existem inúmeras
outras técnicas de modelagem utilizadas na
elaboração de projeções). Vamos focar nosso
interesse no estudo dos modelos do tipo “Se...
então” (What... if). Não se trata de nada
revolucionário em matéria tecnológica, mas de
instrumentos que buscam prover a empresa de
melhores mecanismos de gestão.

Exemplo:

1. Se as vendas crescerem em 5% ao ano,
então vou necessitar contratar 10 técnicos
a cada ano para poder produzir o planejado.

2. Se o governo aumentar a alíquota do
imposto de renda em 3,5%,
então o resultado da empresa destinado aos
acionistas irá diminuir em 16%.

Projeções econômico-financeiras
compõem as informações estruturadas da
empresa, que medem ou representam uma
expectativa quanto à evolução esperada da
mesma.

Variáveis

Quando fazemos projeções, normalmente utilizamos variáveis/parâmetros
que, se organizados e agrupados de determinada forma, tornam mais claras e
intuitivas a nossa modelagem. Diria que as variáveis/parâmetros podem ser
agrupados segundo 4 tipos distintos:

1 - Variáveis ou parâmetros associados a cenários.
Neste conjunto, estão inseridas as variáveis sobre as quais não se tem

nenhum controle. Como exemplo, podemos citar a taxa de juros, a taxa de
crescimento da economia, ou a taxa de câmbio. Toda projeção é sempre
realizada a partir de um cenário. Pode até ser que não explicitemos esses
cenários, mas eles estão implícitos em nossas projeções.

A variável típica é uma projeção de mercado que, por mais fundamentada
que esteja em sofisticadas técnicas, admite, necessariamente, algum grau de
subjetividade por parte de quem a elabora. Ela está intrinsecamente associada
a um cenário. Com base nesta projeção de mercado e a partir de um preço de
venda, não importando o que estejamos vendendo, seremos capazes de projetar
as receitas e as entradas de recursos na empresa.

Se a empresa produzir diversos produtos ou atuar em diferentes
mercados, esta projeção poderá ser desagregada em outras.

t t

Modelos Determinísticos de Simulação

• Modelo é uma representação da realidade.
• Determinístico é o modelo no qual se assume ser de

nosso conhecimento prévio o que irá ocorrer. Não
existem incertezas.

• Simulação é uma reprodução do que ocorrerá com nosso
modelo se ela for submetida a determinadas condições.

A Figura abaixo exemplifica um modelo alimentado com uma
entrada e a resposta obtida.

tt

ENTRADA 2
MODELO

RESPOSTA 2

ENTRADA 1
MODELO

RESPOSTA 1



45Análise Financeira de Projetos

2 – Variáveis ou parâmetros políticos.
Neste conjunto estão as variáveis sobre as quais temos algum tipo de

controle. Por exemplo, temos sempre alguma forma de controle sobre as
despesas: o controle da folha de salários, das despesas operacionais, etc. O
valor das projeções das despesas com pessoal depende da política de recursos
humanos da empresa, e assim por diante.

3 – Condições iniciais.
Um exemplo desse tipo de variável é o balanço da empresa na data a

partir da qual iremos realizar as projeções. Outro exemplo são os fluxos de
pagamentos associados a empréstimos e financiamentos já existentes na
empresa. Se há um empréstimo, existe a ele associado um conjunto de
projeções de valores de pagamento, composto de juros e de amortização.

4 – Projeções dependentes.
São as informações obtidas a partir das variáveis de números 1 a 3, por

meio de operações aritméticas e/ou lógicas estabelecidas pela legislação em
vigor ou pela tradição e experiência contábil. Como exemplo, imaginemos uma
empresa prestadora de serviços. A legislação estabelece que a empresa deverá
recolher o Imposto Sobre Serviços - ISS, com alíquota de 5% sobre os serviços
prestados. Se tivermos o valor dos serviços prestados (vendas), conse-
qüentemente, temos o valor do Imposto Sobre Serviços, que será vendas x
0,05.

Você se recorda dos conceitos apresentados na Unidade 1, de como o
homem decide? O homem capta a informação e, com base nas informações
tratadas, decide. As projeções nada mais são do que informações tratadas.
Este conjunto de projeções, representadas por suas equações, constitui um
modelo que produz as informações tratadas.

A elaboração de projeções inicia-se com a coleta de dados. Esses são
tratados por meio de um modelo, e irão apoiar uma tomada de decisão.

Vamos ver a seguir, em maiores detalhes, como são as diferentes variáveis
que fazem parte das equações de projeção que constituem os modelos.

Variáveis ou parâmetros associados a cenários

Vimos que existem inúmeras técnicas para elaboração de projeções.
Eu, particularmente, advogo que a elaboração de modelos determinísticos do
tipo “Se...então” é uma ferramenta adequada para realizar projeções.

As empresas se deparam cotidianamente com novos cenários que
interferem no resultado de suas decisões: se a economia crescer a 8%, como
ficam nossas vendas? Se o Copom aumentar a taxa de juros para 17% a.a., como
ficam nossas despesas financeiras? Como você não sabe o que vai acontecer,
deve estar preparado para todas as situações, no sentido de tomar a melhor
decisão. Se a economia não crescer a 5% a.a., a demanda por eletricidade não
deverá aumentar, então, a usina a gás que pretendemos construir torna-se
inviável. Se o preço internacional do petróleo se mantiver no patamar atual,
então alguns campos que não eram viáveis se viabilizam, e o investimento em
uma plataforma é justificado.

Os exemplos acima são apenas alguns sobre as incertezas que nos cercam
na hora de decidir. Repare que a decisão se baseia na concretização de um
dos possíveis cenários. Gostaria de ressaltar que uma projeção deve ser feita
com base em um cenário, e não com a média dos cenários. Pois a utilização de
médias pode conduzir ao célebre caso de distribuição de renda: duas pessoas
comem duas galinhas, sendo que uma come as duas e a outra não come
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nenhuma. Na média, cada uma come uma galinha, o que é bastante
razoável. Mas não é isto que ocorre.

Aqui vai a primeira recomendação: trabalhe com valores que poderão
vir a ocorrer. Não faça uso de valores médios. A decisão deve ser baseada na
ocorrência de um único possível cenário.

Muitas vezes, pelo fato de não queremos decidir, postergamos ou usamos
uma opinião de terceiros para fundamentar nossa decisão. Sem sombra de
dúvida, a projeção de mercado é crucial em qualquer estudo, qualquer análise.
Quando falo em projeção de mercado, estou me referindo a vendas ou à
expansão ou crescimento da economia. Eu até diria que, no fundo, é tudo a
mesma coisa. Se a pessoa não se sente capaz de fazer esta projeção, consulta
um especialista e, com base na projeção por ele realizada, ou no cenário que
ele está visualizando, elabora sua projeção, que servirá de suporte à sua decisão.

Em suma, a projeção de mercado é função de uma variável de cenário e
não temos controle sobre variáveis de cenário. Possivelmente, alguns técnicos
ligados à área de marketing afirmarão que a função do marketing é justamente
tentar controlar ou influenciar o mercado e, conseqüentemente, determinar
as vendas e/ou o próprio mercado. Porém, existem controvérsias.
Particularmente, não acredito que você seja capaz de determinar o seu mercado,
salvo no caso de monopólio. Nesta situação você é quem dita o mercado.

Segunda recomendação: não tenham medo de elaborar uma projeção.

Atividade
Na Figura 3.1 existe uma série histórica do comportamento do mercado. Temos de
projetar o seu comportamento a partir de hoje. Foram realizadas 3 projeções.
Você saberia dizer o que está por trás de cada projeção? Saberia dizer qual das três
tem mais chance de ocorrer

Variáveis ou parâmetros políticos

Este grupo de variáveis, como o próprio nome diz, trata daquelas variáveis
sobre as quais a empresa tem algum controle. Uma política de empresa tem
forte influência no valor resultante destas variáveis. Por exemplo, se você
decidir encolher o tamanho da empresa, pode traçar uma estratégia de demissão
incentivada de tal forma que os funcionários vão saindo e o tamanho da empresa

1

0 thoje

1

2

3

Mercado
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começa a diminuir. De forma geral, as variáveis políticas impactam nas
despesas, nos custos das empresas. O pressuposto é que, de uma forma ou
outra, você mais ou menos tem domínio sobre estes valores e pode influir
neles. Outro exemplo seria o da manutenção programada. A empresa pode,
deliberadamente, decidir realizar a manutenção preventiva em seus automóveis
de 10.000 em 10.000 km ao invés de 5.000 em 5.000 km, como vinha fazendo.
Assim, diminui as despesas com manutenção de automóveis.

Você também pode implementar políticas inibidoras visando controlar
os custos, como:

bloquear, automaticamente, ligações para telefones celulares;
realizar ligação DDD ou DDI somente com autorização da chefia;
repor cartucho de impressora somente a partir do décimo dia de

uso. Se acabar antes, fica sem a impressão;
servir cafezinho somente duas vezes ao dia;
etc.

Muitas vezes, estas políticas não estão explicitadas, mas implicitamente
todo mundo sabe que aquilo não pode ou que aquele valor é exagerado. Se
alguém ousar transgredir uma destas regras, com certeza será chamado à
atenção.

Atividade
Você consegue identificar alguma variável ou parâmetro político na sua empresa?
Qual? Cite um exemplo de como ela foi implementada, qual a conseqüência, qual a
modificação sofrida pela empresa.

Condições iniciais

Se você faz uma projeção dizendo que seu mercado vai crescer a X% a.
a., você tem de ter um valor de partida, ou seja, o valor do seu mercado hoje,
a partir do qual as projeções serão realizadas.

Um exemplo clássico de condição inicial é o balanço da empresa. Se
uma projeção econômico-financeira tiver de ser realizada envolvendo grandezas
como estoque de mercadorias na empresa ou total investido em equipamentos,
com certeza estaremos nos reportando a algum valor de condição inicial
existente no balanço.

Quando realizamos projeções de resultado da empresa, temos de calcular
a depreciação dos equipamentos. Essa é calculada a partir do ativo imobilizado
da empresa. Desta forma, uma das parcelas do resultado já é conhecida: aquela
associada à depreciação.

Outro exemplo são os fluxos de pagamentos associados a empréstimos e
financiamentos já existentes na empresa. Se há um empréstimo, existe a ele
associado um conjunto de projeções de valores de pagamento, composto de
juros e de amortização. Estes valores são conhecidos a partir do instante em
que o contrato é assinado. Se você estiver produzindo um fluxo de caixa da
empresa, uma parcela deste fluxo já é conhecida.

Ativo imobilizado

É um item do balanço de
uma empresa que
expressa o valor dos
bens que ela tem.

2
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Atividade
Elabore algumas projeções decorrentes de condições iniciais da sua empresa. Por
exemplo, qual é o comportamento da depreciação de equipamentos para os próximos
5 anos? Qual é a programação para pagamento de juros e amortização de
financiamentos e empréstimos já contratados?

Projeções dependentes

Bem, é aí que está toda a arte de fazer projeções. É na elaboração de
projeções dependentes que a pessoa tem de saber separar o ‘joio do trigo’.
Tem de ter sensibilidade para considerar o que é relevante e o que é acessório,
e assim desprezar o que não importa.

Para você entender que não existe uma única projeção dependente,
nem tampouco a projeção certa, errada ou ideal, vamos abordar os conceitos
de realidade, percepção e representação.

Realidade

No sentido de ilustrar o conceito de realidade, vejamos o seguinte:
imaginem que, como atividade, eu tenha proposto a cada um pintar uma
manequim. Cada qual teria lápis, papel e borracha. Estaríamos numa sala
apropriada. Ao entrar na sala, cada um escolheria um lugar que achasse
que o ângulo seria o melhor para fazer o trabalho. Como nenhum de vocês
é pintor, desenhista ou artista, muito provavelmente os resultados não seriam
os melhores.

Posso supor as desculpas que iriam surgir: eu não sei desenhar direito,
não tenho muita prática, desenhar uma manequim é complicado, etc. Com
certeza, alguns até colocariam a culpa no papel, no lápis, na iluminação ou,
então, diriam que a manequim daquele ângulo é muito difícil de desenhar. Se o
número de alunos da turma for grande, provavelmente um desenho sairá bom
ou até muito bom. Todos admirariam o trabalho e a opinião seria unânime: este
cara é um artista!

Com o equacionamento de projeções dependentes acontece exatamente
a mesma coisa, sem tirar nem por nenhuma vírgula. E se vocês praticarem o
suficiente, mais dia menos dia acabam desenhando direitinho. Da mesma forma,
se empenharem em realizar projeções e trabalharem com certo afinco, vão
acabar fazendo boas projeções. Mas, antes de mais nada, vamos falar um pouco
mais sobre a percepção da realidade.

A realidade existe e, no caso da manequim, a nossa realidade é a mulher
que está posando para vocês desenharem. Ela é concreta e única.

Percepção

Cada um de vocês teve uma formação, uma educação, em suma, uma
experiência de vida distinta. Como conseqüência, o conjunto de valores de
cada um é único. Por causa dessa experiência, cada qual perceberá a realidade
de acordo com seu prisma. Assim, um poderá dizer que a manequim é linda,
outros a acharão gorda, magra, alta ou baixa. Este julgamento de valores sobre
a realidade é resultado da formação pessoal.

3
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Então, resumindo o que já foi apresentado: existe uma realidade concreta
e única, a qual é percebida de forma distinta pelas pessoas de acordo com os
seus valores.

Representação

Finalmente, chegamos ao último conceito, o de representação. A
capacidade de representar a realidade, em nosso exemplo, a manequim, é
uma questão de treino, de prática. É inegável que a figura de um orientador
capaz de dizer se isso não está bom ou aquilo tem de ser melhorado ou
modificado, e assim por diante, vai nos auxiliar bastante, mas temos de ser
suficientemente perseverantes para chegar a um resultado aceitável.

Antes de começarmos a aprofundar na forma de equacionar as projeções
dependentes, vamos apresentar alguns exemplos de realidade e a sua
representação.

O mapa é uma representação de uma cidade, um país ou o que você
desejar. Perceba que, se fizer o mapa de um país, certamente não está
representando as ruas das cidades. Mas, se estiver representando uma cidade,
dependendo do tamanho do papel provavelmente representará pelo menos as
principais ruas.

Espero que com isso você perceba que a escolha do que vai ser
representado depende de sua relevância para o caso. Indicar uma rua não faz
o menor sentido quando estamos representando um país. Se a representação
é de uma cidade, mostrar as ruas faz sentido.

Podemos dizer que, dependendo do foco, toda representação tem alguma
simplificação. Você não constrói outra realidade para representar uma realidade.
Você faz uma simplificação da realidade, visto que, com aquela simplificação, é
muito mais fácil trabalhar.

Voltando ao nosso exemplo, coloque-se no lugar do empresário da
manequim que está procurando colocar sua cliente em alguns desfiles. Levá-la
pessoalmente a todos os lugares é caro, complicado e toma tempo. Imagine
apresentar sua manequim de manhã num escritório em Londres, a tarde em
Paris e na manhã do dia seguinte em Nova Iorque. Como isto pode ser feito?
Você apresenta uma representação daquela realidade: um desenho, uma foto
ou até mesmo um filme. De posse dessa representação, quem estiver
interessado em contratar a manequim já terá uma boa idéia de suas qualidades.
Quanto melhor a representação, maiores as chances de promover mais
facilmente sua cliente.

Sumarizando, podemos afirmar que não existe a representação da
realidade, mas sim uma determinada representação e que, dependendo da
situação, pode ser adequada ou não.

Atividade
Pense em algumas realidades e descreva as representações que você conhece das
mesmas. Por exemplo: o objeto globo terrestre é uma representação do Planeta
Terra. Que simplificações você apontaria nessa representação?

Agora, em termos de uma empresa, quais objetos, símbolos, documentos podem
servir de representação da mesma?

4
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Forma de apresentação das projeções dependentes - Significância

Como já disse, você tem de aprender a separar o ‘joio do trigo’.
Considerar apenas o que for relevante. Outro ponto importante a ser observado
nas projeções é a apresentação dos valores. Para apresentar qualquer valor
em uma projeção, 3 dígitos são sempre suficientes. É uma questão de
significância. Quer saber por quê?

Todos nós sabemos que somos incapazes de fazer uma projeção que se
verifique integralmente. Se formos muito bons e tivermos muita experiência
em nossa empresa, é possível fazer uma projeção que, uma vez verificada,
apresente erro de apenas 10%.

Se formos um profissional extraordinário, um ‘ponto absolutamente fora
do gráfico’, algo assim quase infalível, existe uma remota possibilidade de
produzirmos uma projeção com erro de apenas 1%. Mas, venhamos e
convenhamos, isso é quase impossível de ocorrer...

Finalmente, se formos um deus, com certeza seremos capazes de realizar
uma projeção com erro de 0,1%.

Não sei se você percebe, mas o que estou querendo dizer é que quando
fazemos projeções, dependendo do tamanho da empresa, estaremos
representando os valores em milhares de reais ou em milhões de reais. Mas os
números, por exemplo, serão sempre na forma de um inteiro e duas decimais
ou dois inteiros e uma decimal, 16,7 ou 1,85 ou algo no gênero. Não precisamos
utilizar nada com mais de 3 dígitos. Caso não tenha ficado muito claro, observe
a explicação a seguir.

Vamos exemplificar o resultado de uma projeção e verificar o que é
significativo.

Imaginemos um valor cuja projeção resultou em R$ 1.859.736,45.

Se nossa projeção tiver um erro na faixa de 10%, essa projeção poderá
variar de R$ 1.859.736,45 + R$ 185.973,64 a R$ 1.859.736,45 - R$ 185.973,64, ou
seja, de R$ 2.045.710,09 a R$ 1.673.762,80. Eu sei que o valor está situado entre
R$ 2,0 milhões e 1,6 milhões. Os dígitos seguintes não têm o menor significado.

Imaginemos agora a mesma projeção de R$ 1.859.736,45, mas com um
erro na faixa de 1%. Essa projeção poderá variar de R$ 1.859.736,45 + R$ 18.597,36
a R$ 1.859.736,45 - R$ 18.597,36, ou seja, de R$ 1.878.333,81 a R$ 1.841.139,08.
Sei que o valor agora está situado entre R$ 1,87 milhões e 1,84 milhões. Os
dígitos seguintes não têm o menor significado e, uma vez mais, podem ser
desprezados.

Acredito que agora tenha ficado claro que, se tivermos projeções com
um erro de 10%, dois dígitos são suficientes para representá-las. Se o erro
estiver na faixa de 1%, precisamos apenas de mais um dígito.

Um exemplo de aplicação do conceito de significância, é o taxímetro.
Neste caso, o taxímetro apresenta o resultado financeiro (valor) da corrida. A
pergunta é a seguinte: quantos dígitos são necessários para apresentar
corretamente o valor da corrida?
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Taxímetro

Esta é uma história antiga. Quando ainda não existia a indústria
nacional automotiva e nossa frota de veículos era importada, o taxímetro
era mecânico. O principal fabricante era o Capella. Os taxímetros eram
ditos de 3 furos, ou seja, os valores das “corridas de taxi” eram apresentados
com 3 dígitos. Surge a indústria nacional, advém a inflação e, com o marketing
da indústria dos taxímetros, um novo taxímetro, agora de 4 furos, é
empurrado pela ‘goela abaixo’ dos taxistas. A capacidade dos taxímetros
fica ampliada, mas será que eram realmente necessários 4 dígitos para
representar os valores de uma corrida de táxi?

Com o desenvolvimento da eletrônica e a miniaturização, os atuais
taxímetros são digitais e têm capacidade para 5 dígitos. Reflita sobre o assunto.
Pense na relevância dos valores pagos por um usuário de táxi e sobre o número
de dígitos necessários para traduzir monetariamente o valor de uma corrida.
Você acha que alguém que se dispõe a pagar mais de R$ 50,00 em uma corrida
de taxi está preocupado com os centavos? Raciocine em termos de ordens de
grandeza. Use e abuse do bom senso.

Uma amostra de Projeções Dependentes

Para você ir se familiarizando com a elaboração de projeções
dependentes, imagine, por exemplo, que somos uma empresa de
representações. Nesse caso, nossa principal e primeira projeção serão as vendas
dos produtos que representamos. Trata-se de uma variável associada a um
cenário, ou seja: se a economia crescer, certamente venderemos mais.

A segunda variável que vamos projetar é a receita bruta da empresa, uma
projeção dependente. Basicamente, nossa receita resulta das comissões que
recebemos pelas vendas dos produtos que representamos. Essa comissão pode
ser uma percentagem sobre o valor das vendas; se recebermos uma comissão
flat, ou seja, igual para qualquer volume de vendas realizadas, então a coisa é
simples: projeto as vendas e a comissão será de X% sobre este valor. Mas se a
comissão tiver uma escala de incentivos, ou seja, se a empresa vender até ‘A’ reais
ela recebe X% de comissão, o que exceder ‘A’ reais, mas menor do que ‘B’ reais,
recebe Y% sobre esta parcela e, finalmente, o que exceder ‘B’ reais, a comissão
é de Z%. Essa conta é do tipo da tabela progressiva de imposto de renda.

Para visualizar melhor, a Figura 3.2 apresenta o gráfico das comissões em
função das vendas, e a Tabela 3.1 sumariza estas informações.

0 A B Vendas

Comissões

Y(B-A)

X.A

X.A
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Vendas Percentual

Até A X
De A até B Y
Acima de B Z

Bem, este equacionamento foi apenas para esquentar os motores. A
Unidade 4 será inteiramente dedicada à elaboração de projeções dependentes.
Não fique apreensivo. Tenho certeza que seus conhecimentos de matemática
serão suficientes para construirmos projeções. Na maioria das vezes, precisamos
mesmo é de uma boa dose de bom senso.

Atividade Final

Uma vez mais, retome o seu projeto inicial. Provavelmente as projeções
ou os fluxos que você construiu devem estar muito agregados. Tente segregá-
los e estruturá-los em termos dos tipos de variáveis apresentadas nesta Unidade.

Resumo

Com a implantação do Real, torna-se importante e necessária a realização de
projeções e planejamentos financeiros, principalmente no âmbito empresarial.

Para a elaboração de projeções é fundamental a identificação da modelagem
a ser adotada; o conhecimento da lógica dos modelos ‘Se...então’ utilizando
os diferentes tipos de variáveis; e o conhecimento de todo o encadeamento
do processo, desde uma expectativa inicial do crescimento da economia,
passando pelas vendas, até a concretização final desse fato, que é o
recebimento das vendas.

Na formulação dessas equações é que está toda a arte de fazer projeções.

Reflexão da Unidade

No seu trabalho, para a construção de quadros e planilhas, procure
entender como os números são formados. Tente identificar se existe alguma
equação para aquele número. Como ele foi calculado. Porém, Não se sinta
frustado se não conseguir identificar e organizar suas variáveis para a construção
das projeções, isto é apenas uma questão de treino e prática. Tenha sempre
muita atenção na colocação dos valores e na elaboração dos cálculos.
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U N I D A D E

4
PROJEÇÕES

Objetivos:

- Ao final desta unidade você deverá
ser capaz de:

     Elaborar e equacionar diversos
tipos de projeções dependentes
utilizando o Programa Excel. Nesta
Unidade você terá contato com uma
série de exemplos de
equacionamento de projeções
dependentes.

Apresentaremos diversas projeções.
Terá oportunidade de sentir como
elas são elaboradas e como são
construídas, em termos práticos,
com o auxílio do Excel.
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Introdução

Fazer projeções não é uma particularidade do setor de avaliação de
projetos. Em realidade, muitas atividades da área econômico-financeira de
uma empresa realizam projeções, de uma forma ou de outra. A área de
planejamento da empresa “vive” fazendo projeções, a área tributária idem.

Nesta Unidade, veremos um razoável número de equacionamentos para
que vocês possam começar a “andar sozinhos” nesta área.

Inicialmente, vamos analisar um gráfico que vocês já conhecem (Figura
4.1).

A rigor, na projeção da Figura 4.1, temos uma condição inicial, que nada
mais é que o valor das vendas hoje. Essa condição pode ser tanto em número
de unidades produzidas (quantidade) quanto em termos monetários, o valor
das nossas vendas.

A partir deste ponto, da condição inicial, inúmeras projeções podem
ser realizadas. Para exemplificar, apresentaremos três projeções:

1 – sem crescimento;
2 - com crescimento linear;
3 - com crescimento exponencial.

Essas projeções servem para ver como é o equacionamento das formas
mais freqüentemente adotadas nas projeções de vendas. A seguir, vamos
exercitar esse desenvolvimento.

Projeções

Projeção sem crescimento

Para que uma projeção sem crescimento se verifique, é preciso que
nada mude na empresa. Se a empresa produz e vende 1.000 peças por mês, vai
continuar a produzir e vender as mesmas 1.000 peças. Podemos dizer que esta
situação existe para empresas maduras, estabilizadas, que têm uma determinada
capacidade de produção, onde tudo que é fabricado é vendido, e a direção
da empresa não tem interesse em ampliar a produção.

Fig.: 4.1 Uma curva de mercado

Usaremos de forma
bastante intensa as
planilhas do Excel.

Se você ainda não
domina bem este
programa, recomendo
que aproveite a
oportunidade para
praticar bastante seu
uso, pois ele é
indispensável para
este tipo de trabalho.

A t e n ç ã o !
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Observe que esta projeção está sendo feita em uma economia sem
inflação.

Vamos ver como fica a projeção das vendas para um horizonte de 5
anos. Observe que a Figura 4.2 contem uma planilha com essa projeção.

        Para montar essa planilha o procedimento é o seguinte: você digita a
condição inicial no valor de 1.000, na célula B2, e coloca o mouse no canto
inferior direito da célula, onde tem um pequeno quadrado. Quando o mouse
estiver nessa posição, seu formato mudará para um sinal de mais (+). Neste
instante, clique o botão do mouse, mantenha-o apertado, arraste-o pelas células
C2 até G2 e solte. Copiei o mesmo valor da projeção de vendas para todos os
anos. Mantive constante esse valor. Temos uma projeção com o mesmo valor
das vendas para todos os anos. É uma projeção sem crescimento. Pronto, a
projeção estará realizada!

Projeção com crescimento linear

Para o segundo tipo de projeção, temos um crescimento linear. Tenho
certeza que todos vocês já viram crescimento linear na escola. Lá, isso tinha o
nome de Série Aritmética. Isso mesmo, sua principal característica é que a
diferença entre dois termos consecutivos da série é constante. Em termos
matemáticos, isso pode ser expresso da forma seguinte:

                                  Projeçãon = Projeçãon-1 + k

Para determinarmos o valor da projeção em n, basta possuir o valor da
projeção em n-1 e adicionar este valor a uma constante de valor k.

Tomando a mesma condição inicial no valor de 1.000, e assumindo uma
razão de crescimento no valor 50, teremos a projeção apresentada na Figura
4.3.

Como o Excel copia
um valor

Quando você digita um
valor em uma célula e
copia esse valor para
outras células, o Excel
simplesmente replica
esse valor nas células
para as quais a cópia
foi feita.

Série Aritmética

É uma sucessão de
valores (termos) onde
cada valor é igual ao
anterior, adicionado de
uma constante. Essa
constante é chamada
de razão de
crescimento

Como exemplos de
séries aritméticas
podemos ter

a) 1, 2, 3, 4, 5...
b) 100, 150, 200, 250...
c) 3, 6, 9, 12, 15...

Onde a razão de
crescimento em cada uma
delas é, respectivamente:
1, 50, 3.

A t e n ç ã o !
Observe que esta
projeção está sendo
feita em economia sem
inflação

Fig.: 4.2 Projeção com mercado constante

Nota
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               No primeiro ano o crescimento é de 50, ou seja, entre o instante 0 e
o instante 1 houve um acréscimo de 50 unidades vendidas. Para projetarmos os
períodos seguintes, aumentamos sempre o valor da projeção anterior em 50.

             Para elaborar a projeção no Excel, você digita a condição inicial no
valor de 1.000 na célula B2. Na célula seguinte, digita +b2 + 50.

             Conforme apontado anteriormente, o valor de um termo é igual ao
anterior acrescido de uma constante. Foi exatamente isso que fiz. Eu informei,
na planilha, que o valor da célula C2 é igual ao valor da célula anterior B2, acrescido
de uma constante no valor de 50. Se a razão de crescimento linear do período
fosse de 30, por exemplo, no lugar de 50, você digitaria 30.

            Para copiar a equação para as demais células, devemos proceder da
mesma forma que copiei, no caso anterior, o valor inicial para as demais células,
só que agora vamos copiar o conteúdo da equação que está em C2. Mais uma vez,
coloque o mouse no canto inferior direito da célula, onde tem um pequeno
quadrado; o formato do mouse mudará para um sinal de mais (+). Nesse instante,
clique o botão do mouse, mantenha-o apertado e arraste-o pelas células D2 até
G2 e solte. Copiei a mesma equação da projeção de vendas para todos os anos.
Fiz o valor seguinte igual ao anterior acrescido de uma constante. É uma projeção
com crescimento linear. Pronto, a projeção estará realizada!

Como o Excel copia
uma equação

Quando você digita uma
equação em uma célula e
copia essa equação para
outras células, o Excel
simplesmente modifica
essa equação nas células
para as quais a cópia foi
feita. Por exemplo, se
temos na célula C2 a
equação +B2+50, quando
copiarmos essa equação
para a célula D2 a
equação que o Excel
colocorá nesta célula
será +C2+50. Note que
deslocamos a célula de
uma coluna e a equação
nela contida, quando foi
copiada tambem foi
deslocada de uma
coluna.

Algo parecido acontece
quando você copia uma
equação para a linha
seguinte. Se temos por
exemplo na célula C2 a
equação +B2+50 e
copiamos para a linha
seguinte então na célula
C3 teremos a equação
+C3+50. Observe que
neste caso deslocamos a
célula de uma linha e a
equação nela contida,
quando foi copiada
tambem foi deslocada de
uma linha.

     Fig.: 4.3 Projeção com mercado crescendo linearmente

Projeção com crescimento exponencial

Para finalizarmos, vamos fazer a projeção com crescimento exponencial.
O conceito de crescimento exponencial você também já aprendeu na escola.
São as Séries Geométricas. A principal característica da série geométrica é
que a razão entre dois termos consecutivos da série é constante. Em termos
matemáticos, isto pode ser expresso da forma seguinte:

Para determinarmos o valor da projeção em n, basta termos o valor da
projeção em n-1 e multiplicarmos esse valor por uma constante de valor 1+k.
Onde k é a taxa de crescimento exponencial.

Projeçãon = Projeçãon-1 * (1+k)

Nota

Série Geométrica

 É uma sucessão de
valores (termos) onde
cada valor é igual ao
anterior, multiplicado
por uma constante. A
razão de crescimento
é o valor dessa
constante subtraído
da unidade. Se um
termo da série é igual
a 8 e o termo seguinte
for 16, o termo
seguinte é igual ao
anterior multiplicado
por 2. Logo, a razão
de crescimento é 1.
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Série Geométrica

 Como exemplos de
séries geométricas
podemos ter:

a) 1, 1, 1, 1, 1...
b) 100, 120, 144,
172,8, 207,36...
c) 500, 400, 320, 256
204,8...

Onde a razão de
crescimento em cada
uma delas é,
respectivamente:

0
1,2
0,8

Observe a seguinte
particularidade nas
séries geométricas:

- quando a razão de
crescimento é 0, a
série assume o
formato particular de
uma série sem
crescimento;

- quando a razão de
crescimento é maior
do que 1, a série é
crescente;

- quando a razão de
crescimento é menor
do que 1, a série é
decrescente.

      Como pode observar na Figura 4.4, para realizarmos uma projeção com
crescimento exponencial, você digita a condição inicial no valor de 1.000 na
célula B2. Na célula seguinte, você digita +b2 * (1+0,05). Conforme apontado
anteriormente, o valor de um termo é igual ao anterior multiplicado por
uma constante. Foi exatamente o que fiz. Informei, na planilha, que o valor
da célula C2 é igual ao da célula anterior, B2, multiplicado por uma constante
no valor de (1 + 0,05). Se a taxa de crescimento exponencial do período
fosse de 3%, no lugar de 0,05 você digitaria 0,03.

      Copie a equação para as demais células e a projeção estará realizada!

Atenção!

No Excel, o sinal + no início do conteúdo da célula indica que você está inserindo uma

equação. O sinal * indica uma operação de multiplicação.

Fig.: 4.4 Projeção com mercado crescendo exponencialmente

Agora, a pergunta que ficou no ar: qual dessas projeções é a mais realista?

   Bem, de uma coisa eu tenho certeza, nenhuma destas projeções se
concretizará. São valores muito precisos. A realidade não se comporta
exatamente desta maneira. Talvez algo próximo possa ocorrer. Se for uma
empresa madura, o caso 1 tem chances de se realizar. O caso 3, crescimento
exponencial, pode até acontecer, mas apenas por um curto intervalo de
tempo. Um crescimento exponencial dificilmente se sustenta por longo
prazo. Finalmente, o caso 2 tem grandes chances de ocorrer, mas com a
taxa de crescimento variando, por exemplo, de 5% durante alguns períodos
a 3%, durante outros.

    Faça algumas projeções de vendas, por exemplo um aloja de calçados,
para um horizonte de 5 anos, com crescimento linear e com crescimento
exponencial, para diferentes taxas. Tome como base as Figuras 4.3 e 4.4.
1

Atividade
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          Voltando ao assunto desta Unidade, vamos equacionar uma projeção já
apresentada (Figura 3.2). Um dos últimos assuntos abordados na Unidade 3 foi
sobre comissões que variavam de acordo com o volume de vendas, tipo tabela
progressiva do imposto de renda. Então, fazemos a projeção das vendas (variável
de cenário), coisa que vocês já aprenderam, e a partir desta projeção fazemos
a projeção das comissões (projeção dependente).

         A Figura 4.5 apresenta o gráfico das comissões em função   das vendas,
e a Tabela 4.1 sumariza essas informações, agora com valores. A partir destes
dados vamos ver como é realizado o cálculo da comissão em função do valor da
venda.

Fig.: 4.5 Gráfico das Comissões

Tab.: 41 - Vendas e Comissões

          Voltando ao assunto desta Unidade, vamos equacionar uma projeção já
apresentada (Figura 3.2). Um dos últimos assuntos abordados na Unidade 3 foi
sobre comissões que variavam de acordo com o volume de vendas, tipo tabela
progressiva do imposto de renda. Então, fazemos a projeção das vendas (variável
de cenário), coisa que vocês já aprenderam, e a partir desta projeção fazemos
a projeção das comissões (projeção dependente).

         A Figura 4.5 apresenta o gráfico das comissões em função   das vendas,
e a Tabela 4.1 sumariza essas informações, agora com valores. A partir destes
dados vamos ver como é realizado o cálculo da comissão em função do valor da
venda

        Para tanto vamos equacionar o cálculo das comissões fazendo uso da
nossa linguagem, o português.

                                            Se as vendas forem menores ou iguais a 1.100, então a comissão será

                                            - Se não (isso implica em vendas maiores do que 1.100)

Vendas
Até 1.100
De 1.101 até 1.200
Acima de 1.201

Percentual
3%
4%
5%

Projeções Dependentes
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  Se as vendas forem menores ou iguais a 1.200, então a  comissão será
igual a 1.100 vezes 3%, e a parcela que exceder 1.100  vezes 4%. -

- Se não (isso implica em vendas maiores do que 1.200)
a comissão será igual a 1.100 vezes 3%, 100 vezes 4%, e a parcela que exceder
1.200 vezes 5%.

Para quem entende do assunto, estou apresentando o procedimento
de cálculo de forma lógica, como se estivesse programando. Está tudo
estruturado.

Vocês podem seguir a descrição acima simulando o cálculo para diversos
valores de vendas, verificar o caminho lógico percorrido e como o cálculo da
comissão é realizado.

Observe que no equacionamento das comissões fizemos uso de uma
decisão lógica na determinação do seu valor.

Ficou claro para vocês? Se tiverem dúvidas, releiam e refaçam as
explicações. Agora, a partir das vendas, vamos calcular nossa comissão, período
a período, usando decisões lógicas.

Decisão Lógica em Projeções Dependentes

          Vamos continuar usando o Excel. Nele existe uma Função chamada SE
(IF em inglês). Ela tem três argumentos e funciona da seguinte maneira: o
primeiro argumento é uma comparação, se ele for verdadeiro a função retorna
o valor do segundo argumento, caso contrário retorna o do terceiro. É o tipo
de função que vai ser usada no equacionamento de nossas comissões. Mas
nosso caso é um bocadinho mais complicado. Nós temos função de função,
não sei se já perceberam isso. Bem, vamos fazer o cálculo da comissão e vocês
certamente irão perceber.

  Fig.: 4.6 Projeção da Comissão

Função

Função nada mais é do
que uma equação, ou
um conjunto delas,
onde informamos um
ou mais valores
(argumentos) para se
obter uma resposta.
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Função

Por exemplo, uma
função com um
argumento pode ser da
forma:

f(x) = 10+0,3 . x

Essa é uma função onde
x é o seu argumento. Se
quiser calcular essa
função para um
argumento no valor de
20 (x = 20) teremos:

f(20) = 10 + 0,3 . 20
f(20) = 16

Uma função com dois
argumentos pode ser da
forma:

f(x1; x2) = 10+0,3 . x1 – 22
. x2

Podemos, também, ao
invés de informar um
valor para o argumento
de uma função, informar
outra função.

Se tivermos uma
primeira função:

f1(x) = 10 + 0,3 . x

E uma segunda função:

f2(x) = 25 – 0,2 . x

Podemos ter uma
função de função se, no
argumento da primeira
função, fizermos uso da
segunda função. O
resultado será:

f1(f2(x)) = 10 + 0,3 . (25 -
0,2 . x)

É possível resolver esta
nova função para
diferentes valores de x.

                No exemplo da Figura 4.6, vamos destrinchar a fórmula existente para a
comissão no período 1. Vou traduzir em linguagem corrente. Só relembrando, a
função SE tem 3 argumentos, e os argumentos estão separados por ; (ponto e
vírgula).

               +SE [vendas que está na célula C2, for menor ou igual a 1100; comissão =
vendas que está na célula C2 vezes 0,03 (3%); SE (vendas que está na célula C2 for
menor ou igual a 1200; comissão = 1100 vezes 0,03 + parcela de vendas que está em
C2 e que excede a 1200 * 0,04;1100 vezes 0,03 + 100 * 0,04 + parcela de vendas que
está em C2 e que excede a 1200 * 0,05)].

Atenção!

Não esqueça de colocar o sinal de ‘+’ no início do equacionamento de uma célula,
senão o Excel interpretará o conteúdo desta célula como um texto e não como uma
equação.

               A princípio, isto pode parecer confuso, mas se vocês batalharem em
cima desse exemplo, que é o que há de mais complexo, qualquer outro tipo de
equacionamento será moleza. Por favor, tentem!!!

                Uma vez equacionada a projeção do primeiro período, basta copiarmos
esta projeção para os demais períodos, coisa que você, certamente, já sabe fazer.

Planilha de Empréstimo

Amortizações Constantes

           Após este exemplo de decisão lógica, passemos a um exemplo de grande
aplicabilidade. Trata-se da montagem de planilha de empréstimo. Não podemos
dizer que se trata de algo específico da análise de projetos, mas com certeza
será de grande valia para aqueles que trabalham na área financeira. Neste
exemplo você verá diversos equacionamentos que são utilizados em projeções
dependentes.

           Após este exemplo de decisão lógica, passemos a um exemplo de grande
aplicabilidade. Trata-se da montagem de planilha de empréstimo. Não podemos
dizer que se trata de algo específico da análise de projetos, mas com certeza
será de grande valia para aqueles que trabalham na área financeira. Neste
exemplo você verá diversos equacionamentos que são utilizados em projeções
dependentes.

        Existem diversas formas de pagamento de um empréstimo (formas de
cálculo dos juros), mas as mais conhecidas são: pagamentos constantes, também
conhecido como “tabela price”, e amortizações constantes.

         Uma planilha de empréstimo é constituída de linhas e colunas. Nas
colunas temos o saldo no início do período, sempre na primeira coluna, e a
seguir temos a amortização, os juros e o pagamento, geralmente nesta ordem,
e fechando o saldo final. Nas linhas temos os valores para cada período, ou
seja, um demonstrativo de como é calculado e como é composto cada
pagamento que será realizado, o saldo inicial, parcela que será paga e como
ela é formada pelos juros e pela amortização e o saldo resultante no final do
período.

          A seguir, vamos construir no Excel as planilhas para as duas formas de
pagamento. Para tanto, imaginemos um empréstimo de 10.000 para ser pago em
5 períodos a uma taxa de juros de 5% ao período. Recomendo que façam o
diagrama de capital (estão lembrados ainda desse assunto?) do mesmo, em
paralelo à planilha. O primeiro caso será o de amortizações constantes.
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             Numa primeira e rápida análise da planilha da Figura 4.7 podemos constatar
o seguinte:

· Os pagamentos são formados de uma parcela de juros e de uma parcela de
amortização.

· Apenas a parcela de amortização reduz o saldo devedor. O pagamento de
juros não afeta o saldo devedor.

· As amortizações são constantes.

            Vamos analisar a planilha com mais detalhes e tentar formular as equações
que estão por trás de cada célula. Na realidade, estamos produzindo projeções
dependentes.

              Conforme já foi dito, o sistema de pagamentos utilizado é o de amortizações
constantes. Com essa informação, e sabendo que o total do empréstimo será liquidado
em 5 períodos, podemos calcular o valor da amortização para cada período t:

Assim, já podemos preencher a coluna ‘C’, das amortizações, com um
valor constante e igual a 2.000.

Agora, vamos à parcela de juros a serem pagos. Esses são função da taxa
de juros, no nosso caso, 5% ao período, e do saldo devedor no início do
período. Ou seja:

Juros t = saldo inicial t * taxa de juros

A cada período o saldo inicial é modificado e, conseqüentemente, a
parcela de juros a serem pagos também é modificada.

         Como o próprio nome diz, as amortizações realizadas a cada período
são iguais e constantes. Para um determinado empréstimo o valor da
amortização a cada período será sempre:

                    Amortização = valor do empréstimo / número de parcelas

         Amortizaçãot = valor do empréstimo / número de parcelas
         Amortizaçãot = 10.000/5
         Amortizaçãot = 2.000
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               Na Figura 4.8 apresentamos o equacionamento dos juros, conforme a
descrição anterior. A coluna ‘D’ é a coluna do pagamento dos juros.

    Observe que a equação da parcela de juros é igual a: +B5 * D1, onde B5
é a célula onde está o saldo inicial e D1 é a célula onde está a taxa de
juros. Observe que a célula da taxa de juros está recheada de $ ele é
$D$1.

Esses $ (cifrões) são uma
forma de indicar o
comportamento de uma
célula quando ela for
manipulada pelo
programa. Por exemplo:
quando copiamos uma
célula que contém uma
equação e ela fizer
referência a uma célula
recheada de $, esse valor
da célula recheada de $
não se modificará. Em
outras palavras, isso
significa que o conteúdo
de uma célula recheada
de $ indica que vamos usar
esta posição como
absoluta, ou seja, quando
copiarmos a equação ela
estará sempre apontando
para mesmo lugar. Assim,
quando copiarmos a
equação da parcela de
juros pagas para as
outras células, o
endereço do saldo inicial
se modificará
corretamente para cada
período, mas o endereço
da taxa de juros se
manterá sempre o
mesmo, $D$1, que é, na
realidade, o que
desejamos. Note ainda
que, uma vez construída
a planilha, se você
modificar o valor da taxa
de juros, toda a planilha
será recalculada para a
nova taxa.

Nota

            A coluna ‘E’ refere-se ao pagamento das parcelas. Ela apresenta um
equacionamento bastante simples:

                        Pagamento t = Amortização t + Juros t

               Assim basta, por exemplo, dizer, para o primeiro período, que o valor
da célula E5 = C5 + D5 e, quando copiarmos este conteúdo para os demais períodos,
a equação se ajustará automaticamente.

              Isto pode ser visualizado na Figura 4.9.

Fig.: 4.9 Amortizações Constantes - Pagamentos

Fig.: 4.8 Amortizações Constantes - Cálculo de Juros
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    Finalmente, temos de equacionar os saldos.

   O saldo inicial do período é bem simples, basta analisarmos a planilha
com um pouco de atenção e veremos que:

                                                 Saldo Inicial t = Saldo Final t-1

                            A Figura 4.10 apresenta este equacionamento.

Como o Excel copia
uma equação que
aponta para célula
recheadas com $.

Mas quando você digita
uma equação em uma
célula que aponta para
célula recheadas com $
e copia essa equação
para outras células, o
Excel simplesmente
não modifica essa
equação as células
recheadas de $. Por
exemplo, se temos na
célula D5 a equação
+B5*$D$1, quando
copiarmos essa equação
para a célula D6 (linha
seguinte) a equação que
o Excel colocorá nesta
célula será +B6*$D$1.
Note que deslocamos a
célula de uma linha e a
equação nela contida,
quando foi copiada
tambem foi deslocada de
uma coluna, mas a célula
recheada de $ manteve-
se inalterada.

Nota

Apenas um detalhe: o saldo final inicial, ou o saldo final no instante 0
(zero), nada mais é do que o valor do empréstimo.

Assim, o saldo inicial do período 1 é igual ao saldo final do período anterior,
ou seja, o conteúdo da célula B5, saldo inicial do período 1, é igual a F4,
saldo final do período anterior.

Finalizando nossa planilha, o saldo final de cada período tem a seguinte
equação:

Em termos de Excel é bastante simples: para o saldo devedor do período 1,
F5 é igual a B5 – C5 o que aparece na Figura 4.11.

 A Figura 4.10 apresenta este equacionamento.

Fig.: 4.10 Amortizações Constantes - Saldo Inicial

Fig.: 4.10 Amortizações Constantes - Saldo Final

Saldo Inicial t =   Saldo Final t + Amortização t



64Análise Financeira de Projetos

                 Uma observação final: o saldo devedor da última linha tem de ser sempre
igual a 0 (zero), pois se você terminou de pagar o empréstimo, não pode estar
devendo mais nada.

Atividade

    Reproduza a planilha de amortizações constantes (Figura 4.7). Faça alguns
ensaios até se familiarizar o bastante com ela. Elabore planilhas com um
número maior de períodos para pagamento, modifique o valor do empréstimo,
da taxa de juros e verifique se as planilhas estão coerentes.

2

Pagamentos Constantes

              Os pagamentos contantes/tabela Price significam que os pagamentos
realizados a cada período são iguais e constantes A parcela correspondente a
juros e amortização varia a cada período, mas sua soma se mantém constante.

             Vamos tomar agora o mesmo empréstimo de 10.000 para ser pago em
5 períodos a um custo de 5% ao período. Sendo que a única diferença em
relação ao caso anterior é que, neste caso, o pagamento do empréstimo é por
meio de pagamentos constantes (tabela price).

         Inicialmente, apresentaremos a planilha pronta (Figura 4.12) e, em
seguida, vamos dissecar todas as equações.

Fig.: 4.12 Pagamentos Constantes

         Numa primeira e rápida análise da planilha da Figura 4.12, podemos
constatar que, basicamente, as observações feitas para amortizações
constantes se mantêm, com exceção da última:

        · Os pagamentos são formados de uma parcela de juros e de uma parcela

        · Apenas a parcela de amortização reduz o saldo devedor. O pagamento

        · Os pagamentos são constantes.

        Outro detalhe que distingue a planilha das amortizações constantes (Figura
4.8) da planilha dos pagamentos constantes (Figura 4.12) é que a dos pagamentos
constantes foi apresentada com duas casas decimais.

de amortização.

de juros não afeta o saldo devedor.
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            Pode ser que esteja matutando o porquê dessa planilha ser apresentada
com duas posições decimais. Bem, se fizer as atividades 3 e 4, verá que o valor
do saldo final da última parcela nem sempre é igual a zero, pode ser de alguns
centavos positivo ou negativo. Isso é natural, pois no cálculo do pagamento
existe um arredondamento, e esse pequeníssimo erro se propaga surgindo
exatamente no saldo devedor final, onde nem sempre é 0 (zero), mas sim um
valor muito pequeno.

         Numa recomendação feita no caso anterior para você tentar construir
o diagrama de capital também se aplica a esse caso.

         Repare que, na primeira linha da planilha, além do empréstimo e da taxa
de juros, temos mais uma informação: Pagamento.

       Temos um empréstimo que será pago em um determinado número de
vezes e com uma determinada taxa de juros. No caso em que tínhamos um
empréstimo e sabíamos o valor do pagamento, foi visto que existe uma função
no Excel que determinava a taxa de juros do diagrama de capital, estão
lembrados? Agora a situação não é muito diferente. Temos o valor do empréstimo,
o número de parcelas e a taxa de juros, e precisamos determinar o pagamento.

          É óbvio que existe uma função no Excel que faz exatamente isto: PGTO
em português e PMT em inglês. Os argumentos dessa função são: taxa de
juros, prazo de amortização e valor do empréstimo. Essa função retorna o
valor do pagamento para um empréstimo a ser pago em pagamentos iguais, que
é exatamente o que desejamos.

        Na planilha dos pagamentos constantes, quando calculamos os juros,
fizemos referência ao conteúdo de uma célula cujo endereço era recheado
de $ (endereço absoluto). Neste caso, também é feita referência a um endereço
absoluto. O endereço absoluto é exatamente o do pagamento. Assim, o
pagamento de cada período é sempre referido como $F$1, que é o endereço
da célula onde foi calculado o pagamento. Ou seja, o pagamento será o mesmo
para cada período.

          Agora vamos à parcela de juros a serem pagos, esses são função da taxa
de juros, no nosso caso, 5% ao período, e do saldo devedor no início do
período. Assim, podemos dizer:

                                                             Juros t = saldo inicial t * taxa de juros

        A cada período o saldo inicial é modificado e, conseqüentemente, a
parcela de juros a ser paga também é modificada. Essa parcela tem o mesmo
equacionamento do caso dos pagamentos constantes.

        Como o sistema de pagamentos é o de pagamentos constantes, e o cálculo
do juros já foi equacionado anteriormente, podemos calcular o valor da
amortização para esse caso, para cada período t:

                                                              Amortizaçãot = Pagamentot - Jurost

        A amortização é obtida por diferença.

          Então, já temos a coluna das amortizações, dos juros e dos pagamentos.
Ficaram pendentes apenas as colunas dos saldos. Não precisam se espantar,
pois o equacionamento dos saldos é exatamente igual ao das amortizações
constantes. Esse equacionamento pode ser visto  nas figuras 4.10 e 4.11. que
mostra o equacionamento do saldo inicial e do saldo final a cada período.
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Considerações Finais

       Vamos repensar o que já foi visto até aqui e como as coisas se articulam
e se encaixam.

        Temos de analisar a viabilidade de um projeto, de um investimento.

       Com certeza, alguém detectou a necessidade de investimento, quer seja
por existir uma demanda reprimida ou por existir uma demanda não explorada,
mas que pesquisas revelaram ser algo promissor. Para tanto, procuram-se as
diferentes alternativas existentes no mercado e faz-se um estudo de viabilidade
econômica do projeto.

       Montamos um diagrama de capital com os fluxos financeiros do projeto e
fazemos uma avaliação. Geralmente, o fluxo é em bases anuais, e o prazo de
investimento não precisa ser muito longo. Pode ser que a sua representação
se faça por um ou dois fluxos. Isso denota que o investimento é de curta
duração, até dois anos. Nesse caso, as incertezas a ele associadas são muito
pequenas. Pode ser que tenhamos um problema na montagem de um
equipamento ou um atraso na importação de uma máquina, mas são coisas que
se resolvem rapidamente.

       Uma vez visto o desembolso, o investimento, temos de estudar as entradas,
o retorno das aplicações. É justamente aí que entra a modelagem que vem
sendo apresentada. Até então, no retorno das aplicações, podemos dizer que
tudo é desconhecido. Tudo é incerteza. E se isso ocorrer, então o nosso
resultado será assim, etc. Como irá se comportar o mercado? Esta técnica de
equacionar os fluxos dá uma flexibilidade e uma agilidade muito grande na
elaboração das projeções, e é exatamente isso que desejamos. Porque, a
rigor, não sabemos o que irá acontecer. Temos uma idéia, quando muito, uma
estimativa ou um sentimento de como irá se comportar o mercado, pois no
fundo queremos estar preparados para qualquer situação. E o ferramental
aqui apresentado presta-se exatamente para isso. Com ele, podemos construir
rapidamente de forma coerente diversas projeções para diferentes cenários.

    Monte o diagrama de capital, para os casos apresentados, amortizações
constantes (Figura 4.7) e pagamentos constantes (Figura 4.9), mas em escala.
Em cada pagamento (cada fluxo) coloque um ponto separando a parcela
correspondente a juros e a parcela correspondente à amortização. Em
seguida, ligue esses pontos (dos dois diagramas) e veja o que acontece.

    Reproduza a planilha de pagamentos constantes (Figura 4.9). Refaça a
planilha para diferentes taxas de juros, empréstimos e prazos de
amortização e verifique se a planilha resultante está coerente.3

4

Atividades
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Objetivos:

- Ao final desta unidade você deverá
ser capaz de:

     Discutir os conceitos de risco e

incerteza

     Apresentar a relação risco/

retorno e como ela é afetada pela

incerteza

     Definir o risco Brasil

© Copyright - 2005 - Instituto de Economia - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Análise Financeira
de Projetos

U N I D A D E

5
RISCO
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Definições

Introdução

Nesta unidade, vamos analisar a relação entre risco e retorno, de um
modo mais amplo do que foi visto nas duas unidades iniciais. Em seguida,
analisaremos a relação entre risco e incerteza. Serão apresentados os conceitos
centrais para o entendimento do comportamento do risco, a sua diferença em
relação à incerteza e as estratégias para se defender de ambos. O conceito
de risco Brasil vem a seguir. Será analisado como o risco é formado e quais as
implicações para cálculo do retorno dos investimentos das suas variações.
Também será apresentada uma descrição dos principais títulos da dívida externa
brasileira que entram na composição do risco Brasil.

O retorno do preço de um ativo, ou taxa de retorno, constitui o
elemento primordial sobre o qual incidirá toda a análise de risco. A própria
definição de risco, na sua forma mais geral, é dada como sendo o grau de
volatidade dos retornos. O retorno consiste na variação que ocorre num preço
ou numa taxa de retorno de um ativo em um dado período de tempo.

Onde P representa o preço do ativo em cada período.

Risco é o conceito básico para o entendimento das variáveis financeiras.
Ele está diretamente relacionado com o tempo do retorno do investimento e
com a incerteza derivada da impossibilidade de controlar todas as variáveis
que influem sobre a realização, como planejada, dos investimentos. O conceito
de risco é aplicado em todos os tipos de investimentos e na constituição dos
ativos que daí resultam.

O Risco envolve a possibilidade de perda pela volatilidade. Quanto maior
a variação dos retornos maior é o risco do ativo. A volatilidade dos retornos e
a variância dos mesmos é o que não se deseja quando se está investindo, é o
que se tenta minimizar. Para entender melhor este conceito é necessário
apresentar a definição de média e desvio-padrão.

Retorno

Risco

Média

A média dos retornos é a somatória dos valores de cada retorno dividida
pela quantidade de retornos.
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Desvio-Padrão (ΣΣΣΣΣ)

A variância é uma medida estatística da oscilação do retorno do ativo ao
redor da média. O conceito está matematicamente ligado ao desvio-padrão.
O desvio-padrão dos retornos é, muitas vezes, tomado como a própria estimativa
de volatilidade e, portanto, de risco de um dado mercado. Por isso, seu perfeito
entendimento torna-se de vital importância.

O desvio-padrão indica quanto, em média, os valores de uma determinada
série de retornos se distanciam do seu valor médio. É um indicador da dispersão
dos valores em relação a sua média. Quanto maior o desvio-padrão ou a variância
ao redor da média, menos o retorno médio indicará qual deverá ser o resultado.

 

Onde X representa cada retorno, X   é a média de amostra e N é o
tamanho da amostra.

A diferença entre risco e incerteza relaciona-se ao conhecimento das
probabilidades ou chances de ocorrerem certos resultados.

O risco existe quando quem toma decisões pode estimar as probabilidades
relativas a vários resultados. As distribuições probabilísticas objetivas baseiam-
se normalmente em dados históricos. Exemplo: Pode-se determinar as
probabilidades relativas aos retornos de um dado ativo construindo uma
distribuição probabilística baseada em dados históricos de retornos de outros
ativos do mesmo tipo.

A incerteza existe quando quem toma decisões não tem nenhum dado
histórico e precisa elaborar estimativas aceitáveis para definir uma distribuição
probabilística subjetiva. Exemplo: Se o projeto proposto for completamente
novo para a empresa, quem toma decisões poderá atribuir, subjetivamente,
probabilidades a vários resultados através de pesquisa e consulta a outros
projetos.

Quando examinamos o risco do ponto de vista do investidor individual,
distinguimos entre risco isolado e risco da carteira. Os investidores diversificam
seus investimentos através de uma carteira de ativos do investimento, em vários
ativos distintos, porque esta é a melhor forma de enfrentar a volatilidade do
retorno.

O risco de um ativo pode ser dividido em dois componentes: o risco
diversificável, que pode ser eliminado pela diversificação e, portanto, não
leva a muita preocupação dos investidores; e o risco de mercado, que reflete
movimentos amplos de mercado e não pode ser eliminado pela diversificação,
sendo então uma fonte de preocupação para todos os investidores.

         Além dessas dimensões do risco, ainda pode-se acrescentar mais duas:

Risco x Incerteza

Risco Isolado

Risco em que os fluxos
de caixa de um ativo são
analisados
separadamente.

Risco da Carteira

Risco em que são
combinados os fluxos de
caixa de uma série de
ativos e, então, são
analisados os fluxos de
caixa consolidados.
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 1. Risco do negócio: o grau de risco das operações da empresa, se esta

Risco associado a projeções dos retornos futuros de uma empresa sobre
seus ativos. É definido como o grau de incerteza inerente a projeções desses

retornos futuros. É o determinante isolado mais importante da estrutura de
capital.

O risco do negócio varia entre os setores, entre as empresas de cada

setor e também ao longo do tempo. Por exemplo, as empresas de geração de
eletricidade foram vistas durante anos como tendo um risco do negócio pequeno.

Porém, uma série de eventos recentes, como o apagão de 2001 e volatilidade
dos preços internacionais do petróleo, alteraram essa situação, aumentando,

e muito, o risco do negócio do setor.

           Hoje, os produtores de alimentos e as cadeias varejistas de alimentação
são freqüentemente citados como exemplos de setores com baixo risco do

negócio, ao passo que indústrias manufatureiras cíclicas, como a do aço, são
vistas como tendo um risco do negócio relativamente alto, porque o retorno

demora muito e o capital investido é muito maior. Quanto maior o período de
Pay Back (ver Unidade II), maior o risco. Empresas menores, sobretudo as de

um produto único, também têm um risco do negócio relativamente alto.

O risco de negócio depende de uma série de fatores:

Risco de negócio

 1. Variabilidade da demanda (vendas em unidades) - Quanto mais
estáveis forem as vendas em unidades de uma empresa, se todas as demais

condições econômicas ficarem constantes (ceteis paribus), menor será o risco
do negócio. A competição enfrentada pelas empresas influencia claramente a

estabilidade da demanda.

 2. Variabilidade do preço de venda - Empresas cujos produtos são
vendidos em mercados altamente voláteis estão expostas a maior risco do

negócio do que empresas semelhantes cujos preços dos produtos são
relativamente estáveis.

3. Variabilidade dos preços dos insumos - Empresas cujos preços dos

insumos são altamente incertos estão expostas a alto risco do negócio.

4. Capacidade de ajustar preços dos produtos com as variações nos
preços dos insumos -  Algumas empresas (setores oligopolísticos) têm pouca

dificuldade em aumentar os seus preços quando os custos dos seus insumos
aumentam. Quanto maior for a capacidade de ajustar os preços dos seus

produtos, maior será o risco do negócio.

Setores
Oligopolísticos

São aqueles em que
poucas empresas
dominam a maior parte
do mercado.

não utiliza capital de terceiros.

2. Risco financeiro: o risco adicional para os acionistas decorrente da
 de utilizar capital de terceiros.
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 5. Montante de custos fixos e alavancagem operacional - Se uma
empresa tem uma grande parcela dos seus custos fixos, ela tem menor
capacidade de ajustar seu preço com a variação da demanda. Isso aumenta o
risco do negócio.

Os fatores de riscos são parcialmente determinados pelas características
do setor ao qual a empresa pertence, mas cada um deles pode ser gerenciado
(dentro de determinados limites) pela administração da empresa.

É aquele que está fora do controle da empresa. São todos os eventos

que interferem na performance da empresa e que são derivados do contexto
político, econômico e social mais geral. Exemplo: política monetária, cambial,

tributária, etc.

Risco Sistêmico

O Risco Brasil ou o Risco Soberano

A metodologia do cálculo dos títulos de dívida soberana de países
emergentes foi desenvolvida pelo banco JP Morgan, com a criação do índice
EMBI  (Emerging Markets Bonds Index – Indice de Títulos dos Mercados
Emergentes), que serviu de base para o EMBI Global e o EMBI +.

O EMBI+ representa o retorno médio diário dos títulos da dívida. Para
que ele seja composto o país precisa obter classificação (ratings) de crédito
BBB+, BAA1 ou inferior, de acordo com as agências Standard & Poor´s e Moody´s.

1

Quais os fatores mais importantes que influenciam o risco do negócio?

2

3

Explique a diferença entre o risco de negócio e o risco financeiro.

Por que o risco do negócio varia nos diversos setores industriais?4

O que é o risco financeiro? Quais as causas?

Atividades

Classificação de
crédito BBB+,BAA1

Representam o risco-
país, isto é, o quanto ele
tem que pagar acima da
taxa básica de juros
internacional para
conseguir crédito.
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Os países da América Latina cobertos pelo índice são: Argentina, Brasil,

Colômbia, México, Panamá, Peru, Equador e Venezuela. Já os não-latinos são:
Bulgária , Egito, Malásia, Marrocos, África do Sul, Turquia, Ucrânia, Polônia,

Rússia, Nigéria e Filipinas. Apesar de o índice cobrir os títulos emitidos pelos
19 países citados, os títulos do Brasil, do México e da Rússia, juntos,

representavam aproximadamente 63% do indicador.

Os títulos escolhidos pelas agências para composição dos rankings devem
fazer parte de uma emissão mínima de US$ 500 milhões e serem negociados
internacionalmente, além de ter liquidez. Quando um país recebe uma elevação
de rating é eliminado do índice e não pode voltar a fazer parte de sua
composição nos 12 meses seguintes. Um título só pode ser acrescentado ao
índice se estiver, no mínimo, a 2,5 anos do vencimento na data em que for
qualificado para compô-lo. Essa composição é reavaliada mensalmente e o
rebalanceamento acontece no fim de cada mês.

O índice EMBI Global é calculado da mesma maneira que o EMBI+, mas
segue um critério diferente de inclusão de países. O critério para inclusão de

títulos no EMBI Global não é tão rígido quanto o utilizado no EMBI+. Leva em
consideração preços registrados em transações, ainda que os títulos a elas

associados sejam de pouca liquidez, incluindo países de renda média ou baixa.

Títulos Soberanos Brasileiros

O C-Bond é o mais conhecido título soberano do Brasil. Entretanto,
existem outros títulos de longo prazo que podem ser utilizados como referência
para o cálculo do risco-país, entre eles os Republic 20, 24, 27, 30 e 40 (Tabela
5.1).

O C-Bond foi criado em 1994, no acordo de renegociação da dívida
externa assinado pelo governo brasileiro. Este acordo consistiu em trocar uma
dívida de prazo mais curto e mais cara,  por outra de prazo mais longo e com
juros mais baixos.

Os títulos da dívida brasileira em poder dos bancos, principalmente

norte-americanos, foram transformados em seis tipos diferentes de títulos com
vencimento de até 30 anos. O C-Bond é um título de 20 anos, com carência de

10 anos e vencimento em 14 de abril de 2014. O C-Bond é um título sem
nenhuma garantia e, por isso, considerado risco Brasil puro.

Tabela 5.1 

               PRINCIPAIS TÍTULOS SOBERANOS BRASILEIROS DE LONGO PRAZO 

Título Cupon Vencimento 

Republic 20 12,75 % Jan. 2020 

Republic 24 8,875 % Abr. 2024 

Republic 27 10,125% Maio 2027 

Republic 30 12,25 % Mar. 2030 

Republic 40 11 % Ago. 2040 

C-Bond 8 % Abr. 2014  

Média 10,50 %  

                        Fonte: Martelanc, et alli (2005) 
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Os outros títulos que podem ser utilizados como risco Brasil estão
relacionados na Tabela 5.1. A escolha do título mais adequado para fins de
avaliação de risco deve ser feita com base em sua liquidez, maturidade e na
duração do projeto analisado.

 A cotação pela qual o C-Bond é negociado é dada em forma de deságio

sobre o valor de emissão dos títulos. O tamanho do deságio reflete o grau de
confiança de que o governo brasileiro vai honrar a dívida no vencimento: quanto

maior o deságio, menor a confiança. Exemplo: Em janeiro de 2004, esse título
foi negociado a 100% do seu valor de face. Em outros períodos, a cotação

chegou a 48% — um nível de grande desconfiança e de altíssimo risco de
inadimplência. Quanto maior o deságio com que o título é negociado, maior o

retorno. O investidor estará desembolsando menos com o mesmo valor de
face, sobre o qual incidem os juros pagos.

O sistema financeiro mede o rendimento do C-Bond na forma de prêmio

(spread) em relação aos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os
chamados treasuries norte-americanos são considerados os títulos com menor

risco no mundo – ativos sem risco - e, por essa razão, servem como referência
para os demais. Quanto maior o spread que o C-Bond paga sobre o treasury,

maior o risco Brasil.

Na tabela 5.2 e no gráfico 5.1 mostra-se a evolução do risco Brasil em
alguns anos após o Plano Real.

Valor de Face

Valor pelo qual o título
foi emitido junto com a
data do resgate.

 
Tabela 5.2 

A Evolução do Risco Brasil 

         Ano         Dia/Mês             Risco 

22/10 337 
1997 

12/11 772 

29/1 480 
1998 

21/12 1.214 

25/1 1.723 
1999 

12/5 885 

16/3 665 
2000 

22/5 854 

10/5 757 
2001 

11/5 1.251 

14/5 702 

30/5 984 

21/6 1.730 
2002 

27/9 2.436 

28/1 1.409 
2003 

24/4 874 

 9/1 407 

2004 14/6 707 

 17/12 394 
                                            

                       Fonte: Agências de Risco. Elaboração do autor. 
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Uma das características do risco Brasil é a sua volatilidade, como se
pode constar nos dados mostrados na Tabela 5.2 e no Gráfico 5.1, o qual
mostra que o risco Brasil sofreu variação de  4% a 6% entre 1996 e 1997 e se

   Esta elevação do risco Brasil foi conseqüência de:

- Perspectiva de desvalorização cambial seguida de descontrole da

 - Aumento do endividamento do país.
- Moratória externa

O aumento da dívida externa do Brasil após 1998 (dívida externa líquida

em porcentagem do PIB) foi um dos principais fatores do aumento do risco.

A trajetória de queda do risco Brasil, observada em 2003, pode ter
ocorrido por uma série de razões, entre elas a extrema liquidez internacional
e baixas taxas de juros no mercado externo. Isto ocasionou um aumento do
volume do fluxo de capital  externo para o Brasil e outros países emergentes,
o que em parte reflete a diminuição da aversão ao risco dos investidores
internacionais. Este ambiente externo mais favorável também refletiu uma
diminuição da incerteza  devido ao encaminhamento de uma solução para a
crise argentina, ao resultado das eleições presidenciais brasileiras, à superação
da  crise política da Venezuela e à rapidez do resultado da guerra entre Estados
Unidos e Iraque.

 Essa padronização do conceito de risco internacional ou risco-país

possibilita a comparação da situação de cada país.  A Tabela 5.3 mostra o risco-
país de alguns países emergentes classificadas pelo índice EMBI+ em 29 de abril

de 2004. Nota-se a posição incômoda em que o Brasil se posiciona, tendo o
quarto maior risco dos países emrgentes, superior ao da Nigéria e Colômbia,

países que vivem em constante situação de grande incerteza política.

inflação.

elevou acima de 7% em 1998.
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O risco Brasil representa um prêmio (spread) pela possibilidade do não
pagamento de suas dívidas de longo prazo. Desde que começou a ser medido

pelo índice EMBI+, o Brasil enfrentou diversas crises que culminaram em grandes
oscilações do risco-país.

Outro fenômeno que ocorre em período de crise  é a concentração
dos  investimentos em títulos de países desenvolvidos, que são considerados

livres de risco.  Os investidores rapidamente se desfazem de suas posições em
alguns mercados emergentes, o que provoca a desvalorização dos títulos nesses

mercados. É a chamada busca da qualidade (flight to quality). Para evitar uma
fuga de capital muito grande, a solução tradicional adotada neste momento,

por grande parte dos governos, é aumentar a taxa de juros interna. O inverso
também ocorre. Em condições de crescimento econômico e euforia, os

investidores destinam uma parcela de suas aplicações aos países emergentes,
pois a rentabilidade dos títulos de tais países normalmente é maior.

Atividade

Considerando que o risco-país representa a possibilidade de não
pagamento (default) dos títulos soberanos, quais crises enfrentadas pelo
Brasil e por outros países poderiam influenciar a capacidade de pagamento
do governo brasileiro?

5

Abril de 2004 - Média Variação Mensal

1º     Argentina                   4564                          (-0,61%)

2º     Equador                      845                           (+6,56%)

3º     Venezuela                   699                           (+1,45%)

4º     BRASIL                        665                            (+5,56%)

5º     Nigéria                       621                            (-5,91%)

6º     Filipinas                      426                           (+1,43%)

7º    Colômbia                      396                           (-0,75%)

8º    Turquia                        380                           (+4,68%)

9º    Peru                              375                           (+3,59%)

10º    Ucrânia                       354                           (+16,07%)

Média dos emergentes: 471 (+3,72%)

Fonte: Agências de Classificação de Risco

Tabela 5.3
Ranking de Risco dos Emergentes
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Em momentos de crise, os fluxos de investimentos internacionais tendem
a diminuir tanto nos países desenvolvidos como nos emergentes. Para os países

emergentes, isso pode ser um problema, uma vez que dependem de tais fluxos
para manterem uma balança de pagamentos positiva. Quando esses fluxos

diminuem, ocorre uma pressão por compra de moeda forte, o que pode levar
à desvalorização da moeda nacional e à inflação.

Outra razão para os investidores se desfazerem de títulos soberanos em

momentos de crise se deve ao fato de que estes estão inclusos nas carteiras
de investimentos dos bancos, podendo ser vendidos a qualquer momento quando

os bancos precisarem de caixa para fazer frente aos prejuízos incorridos com
outros títulos de empresas e países. Um país pode quebrar quando apresenta

uma condição econômica frágil, dependente de investimentos externos, e a
situação econômica global se torna recessiva.

As Tabelas 5.5 e 5.6 mostram claramente porque o Brasil apresenta mais

risco do que países como México e Rússia, que recentemente entraram em
crise e moratória.  O Brasil tem indicadores de dívida externa/PIB e conta

corrente/PIB piores (Tabela 5.5) e paga mais juros como proporção das receitas
de exportação (Tabela 5.6) .

                                                                      Tabela 5.5 
                                                 Indicadores de Vulnerabilidade Externa-2003 

País Em bilhões de US$ correntes Relações (%) 

 PIB Dívida Conta  Reservas 
Dívida 
externa/ 

Conta 
corrente/ 

  nominal externa corrente internacionais PIB PIB 

China 1 408,7    194,9    45,9    403,3    13,8    3,3   

Coréia  605,4    171,0    12,3    155,4    28,2    2,0   

Indonésia  243,4    134,4    7,4    36,2    55,2    3,0   

Taiwan  286,9    51,3    29,2    206,6    17,9    10,2   

Tailândia  143,2    54,1    8,0    41,0    37,8    5,6   

Rússia  433,0    155,2    35,8    73,2    35,8    8,3   

Argentina  127,5    143,5    7,5    14,1    112,6    5,9   

Brasil  492,4    236,6    4,0    49,3    48,0    0,8   

Chile  72,2    40,7   - 0,6    15,9    56,5   - 0,8   

México  625,7    164,6   - 8,9    57,4    26,3   - 1,4   

Venezuela  82,1    35,1    11,5    20,7    42,8    14,0   
              
             Fonte: BACEN. Elaboração do autor 
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A Classificação do Risco

Existem várias instituições que elaboram e divulgam classificações de
risco-país. Os bancos constituem fundos de investimento com títulos de dívida
dos países emergentes e atraem investidores para esses fundos, que são os
principais detentores dos títulos de longo prazo de países emergentes. Essa
dupla atuação, como classificadores de risco e investidores, gera conflito de
interesse.

Na verdade, se a separação e a independência completa das áreas de
gerência de ativos (asset management), tesouraria e classificação (ratings) de

títulos soberanos existisse plenamente  nas instituições financeiras e bancos,
esse problema seria minizado. É por essa razão que os ratings das agências

internacionais de classificação de risco (como Moody’s, Standard & Poor’s e
Fitch), que são referências independentes para o risco dos países, geralmente

são preferíveis. A escala global dos ratings da Standard & Poor’s está apresentada
na Tabela 5.7.

Pode um banco divulgar a avaliação de um título possuindo-o em suas
carteiras de investimento? E quando a cotação desse título é fortemente
suscetível às classificações de risco feitas por esses bancos? E será que esses
bancos não obtêm lucros ou diminuem perdas com a escolha do momento
ideal da divulgação de novos ratings de tais títulos?

                                                           Tabela 5.6 

                                 Pagamento de juros, como % da exportação 

País 1998 1999 2000 2001 2002 20031/ 20041/ 20051/ 

  China  10,2    12,2    9,1    8,5    7,1    5,1    3,9    3,2   

  Coréia  5,0    4,7    4,1    4,2    3,2    2,7    2,0    1,8   

  Indonésia  15,4    17,3    13,4    10,9    9,3    7,5    7,8    7,1   

  Taiwan  0,9    0,7    0,7    0,4    0,2    0,5    0,5    0,5   

  Tailândia  9,3    7,8    6,3    5,8    3,7    2,5    0,9    0,8   

  Rússia  17,1    12,8    9,4    8,8    9,3    14,3    11,1    7,3   

  Argentina  27,4    32,9    31,7    33,1    30,6    25,5    22,7    21,2   

  Brasil  25,5    28,7    24,5    24,6    20,3    17,5    15,0    14,3   

  Chile  7,5    7,3    7,5    7,1    6,2    5,0    14,8    9,2   

  México  8,9    8,1    7,1    6,9    6,4    6,0    5,0    4,8   

  Venezuela  8,6    7,7    7,5    6,0    8,0    7,9    6,1    6,3   

 
Fonte: BACEN. Elaboração do autor 
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                                                                       TABELA 5.7 

                                                         Os ratings da Standard & Poor’s  

 

AA 
Capacidade extremamente forte para honrar os compromissos financeiros. Rating mais 
elevado. 

AA Capacidade muito forte para honrar os compromissos financeiros 

A 
A Forte capacidade para honrar os compromissos financeiros, porém ligeiramente suscetível 
a condições econômicas adversas e a alterações circunstanciais. 

BBB 
Capacidade adequada para honrar compromissos financeiros, porém mais sujeita a 
condições econômicas adversas. 

BB 
Menos vulnerável a curto prazo, porém enfrenta grandes incertezas com relação a 
condições de negócios, financeiras e econômicas adversas. 

B 
Mais vulnerável a condições de negócios, financeiras e econômicas, porém apresenta 
capacidade para honrar os compromissos financeiros. 

CCC 
Vulnerável e dependente de condições de negócios, financeiras e econômicas favoráveis 
para honrar os compromissos financeiros. 

CC Altamente vulnerável. 

C 
Falência pedida ou ação similar, mas os pagamentos ou os compromissos financeiros 
continuam sendo honrados. 

SD e D Inadimplente em relação ao pagamento de um ou mais compromissos financeiros. 

 
         Fonte: Martelanc, et alli (2005) 

O Risco Brasil e o Custo de Capital

A forma mais usual de inserir o risco-país no custo de capital das empresas

é somar um prêmio por esse risco. Para um investidor diversificado, os únicos
riscos que importam são os que não diversificáveis. Este tipo de investidor

tende a ser mais técnico e de porte maior que os que concentram seus recursos
em um ou poucos ativos.

Um investidor que tenha na sua carteira títulos de dívida soberana pode

ter também ações e títulos de dívida de empresas do mundo todo. Portanto, o
risco que ele percebe nos títulos soberanos é apenas o não diversificável, que

acaba sendo a causa do spread de mercado.

Pelo mesmo motivo, o investidor em empresas é afetado apenas pela
parcela não diversificável do risco soberano. Ao somarmos um prêmio risco

soberano ao custo de capital da empresa, estamos considerando somente a
parte não diversificável do risco país.

A globalização tem aumentado a interdependência entre os mercados

financeiros. Muitos países emergentes dependem fortemente do desempenho
das economias centrais, o que eleva a correlação que existe entre seus títulos

e a carteira  de mercado global.

Custo de Capital

Esta  parte está
baseada em Materlank
(2005) Capítulo 7.

A t e n ç ã o!
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Quando há um aquecimento ou arrefecimento nos países de primeiro
mundo, é esperada uma reação de mesmo sentido e maior intensidade nos de

terceiro mundo. Quando a Bolsa de Nova Iorque NYSE (New York Stock Exchange)
sobe ou cai, espera-se que todas as demais bolsas de valores do mundo a

acompanhem, e as de países mais frágeis em intensidade maior.

Uma crise econômica em um país pode afetar outros que apresentem o
mesmo tipo de fragilidade — a crise do México em 1995 atingiu o Brasil, assim

como a da Rússia em 1998 e a da Argentina em 2002. Economias emergentes
têm os males da instabilidade típicos de economia em desenvolvimento e

instituições não solidificadas. Em decorrência, o desvio padrão dos retornos
dos investimentos nesses países pode ser substancialmente mais elevado que

nos países desenvolvidos. O endividamento excessivo aumenta essa instabilidade.

O risco não diversificável decorre de um elevado desvio padrão e de
uma forte correlação positiva com o mercado global, presentes em muitos

países emergentes. Assim, é correto inserir um prêmio pelo risco-país no custo
de capital das empresas, já que mesmo os investidores que possuem um portfólio
global não conseguem  diversificar os riscos soberanos a que estão sujeitos.

Considerando que a variação das cotações dos títulos soberanos de
muitos países emergentes é bastante elevada — como ocorreu no Brasil entre
1998 e 2002 e na Argentina entre 2000 e 2003 —, quando se calcula o risco
default  com base no spread médio desse período de variação em relação aos
treasuries (títulos do tesouro americanao), o risco-país obtido é muito alto
(fica muito acima do EMBI+). Da mesma maneira, países que passam por momentos
de grande euforia econômica podem apresentar um risco anormalmente baixo.
O rendimento médio do C-Bond de 1996 a 2001 foi de 12,3%, e o risco Brasil foi
de aproximadamente 7%, considerando uma taxa livre de risco dos Estados
Unidos de 5,3%. No ano de 2002, o prêmio pelo risco-país disparou até o pico
de 24%, em função de incertezas eleitorais e de uma possível ruptura na
continuidade da política econômica, o que não chegou a ocorrer. Em agosto
de 2004, com a normalização da situação econômica, o risco Brasil voltou para
pouco mais de 5%.

Para resolver esse dilema e sustentar o fluxo de negócios de compra e
venda de empresas, muitos analistas, para calcular o risco Brasil, recorrem a
expedientes como:

- Utilizar o spread médio de um número de anos passados, usualmente

de 3 a 5 anos. A crítica a esse expediente é que o que importa não é o
passado, e sim o futuro.

Utilizar o spread projetado por bancos de investimentos e economistas.

Em 2004, alguns esperavam que o risco Brasil viesse a cair para algo em torno
de 4% até o final de 2005, outros acreditavam que esse risco poderia chegar

aos 2% ou 3%, dependendo do desempenho da economia do país. Essa abordagem
sofre da dificuldade de projetar o risco dos países e da subjetividade dessas

Portifólio Global

Se refere a carteiras
de investimento que
incluem ativos de
países em diferentes
partes do mundo e
com diferntes níveis
de risco
(desenvolvidos e
emergentes).

projeções. Entretanto, o mais adequado é inserir o prêmio pelo risco-país
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O preço dos títulos soberanos, que reflete o prêmio de risco-país, é
negociado por investidores profissionais. São equipes com esmerado
treinamento, que utilizam as mais avançadas técnicas do mercado, que são
alimentadas por informação colhida na fonte, em tempo real e que negociam
bilhões de dólares em títulos de países emergentes todos os dias. Naturalmente,
os diversos investidores têm posições divergentes quanto ao risco e, portanto,
quanto ao preço dos títulos. No mercado, vendedores e compradores encontram
o preço de equilíbrio que representa a expectativa média dos investidores.
Não se trata de estimativas voltadas à produção de justificativas ou campanhas
de relações públicas, mas sim de apostas milionárias arriscadas, em que o

Tanto o retorno como o risco do título refletem a percepção do mercado

no dia quanto ao futuro do país emissor, até o vencimento do papel. Dessa
forma, o prêmio de risco-país medido no dia reflete a melhor precificação

desse mesmo risco pelos 10, 20, 30 ou 40 anos que virão. Não cabe a um
analista pior informado, com outro foco de atenção e desprovido do feedback

de um mercado ativo, tentar superar a qualidade desse tipo de estimativa.

A Exposição da Empresa ao Risco País

do dia da avaliação no custo de capital das empresas, pelos motivos que

veremos adiante.

1. Origem das receitas - Qual o percentual das receitas da empresa
que deriva do seu país de origem? A exposição ao risco-país de empresas como

a Companhia Vale do Rio Doce S.A. e a Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A.
(Embraer), cujas receitas advindas de vendas externas superam 80% do total,

certamente é menor do que a exposição de companhias cujas receitas são
totalmente geradas no mercado interno.Esse conceito abre a possibilidade de

exposição de uma empresa ao risco de diversos países com os quais ela tem
relações comerciais.

Exemplo: Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar)
e Globex (Ponto Frio), cujas receitas são geradas totalmente no mercado
interno.

Após a obtenção do risco do país em que se situa a empresa surgem

A exposição de uma empresa ao risco soberano pode ser avaliada  por

algumas questões:

- Qual a exposição de uma empresa ao risco-país?

- Todas as empresas estão expostas do mesmo modo a esse risco?

- A forma usual de calcular o custo de capital insere um prêmio pelo

 risco-país. Esse risco é igual para as empresas de todas as indústrias

da nação?



81Análise Financeira de Projetos

2. Localização das instalações - As condições políticas e econômicas

de um país podem influenciar a programação da produção. As oscilações cambiais
podem alterar o custo dos produtos e das matérias-primas. Crises institucionais

podem ameaçar a propriedade, por exemplo, nacionalizar ativos de não-
residentes, expropriar terras improdutivas, estatizar empresas privadas, etc.

3. Administração do risco - Algumas empresas que estão expostas a

riscos soberanos podem adotar medidas para reduzi-los, seja por meio de
apólices de seguros ou pelo uso de derivativos. Obviamente, esses instrumentos

não são gratuitos, mas diminuem a exposição a riscos soberanos.

A forma mais simples e intuitiva de mensurar a exposição de uma empresa
ao risco-país é baseada no destino de suas vendas. Para mensurar este risco é

necessário analisar o percentual das receitas que a empresa obtém em cada
um dos seus mercados (países). Como exemplo pode-se supor a seguinte

Por essa abordagem, o prêmio de risco soberano é de 1,8%, e não de 6%.

Desvantagem do método: Um exportador de commodities (mercadorias

cujos preços são determinados no mercado internacional) pode redirecioná-
las com facilidade. Além disso, a não ser diante de total falência nacional,

países em moratória não têm deixado de importar ou de pagar seus fornecedores.

Uma segunda forma de calcular a exposição ao risco parte da idéia de
que as empresas que ex-portam menos do que a média da economia estão mais

sujeitas aos riscos soberanos, e vice-versa. O índice de exportação do Brasil é
de aproximada-mente 20% do PIB.

distribuição de vendas apresentada na tabela 5.8.

TABELA 5.8 
CÁLCULO DA EXPOSIÇÃO DA EMPRESA AOS RISCOS SOBERANOS 

Páis % das receitas Risco soberano Exposição ao risco soberano 

Brasil 20% 6% 1,2% 

Chile 30% 2% 0,6% 

EUA 50% 0% 0% 

Total   1,8% 

Quadro 5.2

FORMA ALTERNATIVA PARA O CÁLCULO DO ë

Vendas no país de origem / vendas totais      x           Risco soberano

1 - (Volume de exportação / PIB do país)
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Por essa abordagem, a exposição ao risco da uma companhia A, que
exporta 85 % da sua produção, e da companhia B, que vende apenas para o
mercado interno, poderia ser calculada da seguintes maneira:

Companhia A = 15%/(1 - 20%) x 6% = (15% / 80%) x 6% = 1,125%

Companhia B = 100%/(1 - 20%) x 6% = (100%/ 80%) x 6% = 7,5%

Estas fórmulas de cálculo são apenas aproximações. Não dão conta do
problema em toda a sua complexidade. Uma empresa saudável, em um país em
crise econômica, pode não ser integralmente contaminada pelo risco-país,
mesmo porque esse risco reflete exclusivamente a probabilidade de o governo
não honrar seus compromis-sos ou aplicar um deságio nos títulos públicos
externos que já esteja sendo negociado. Uma empresa operando em um país
que esteja em crise institucional, mas que exporte boa parte de seu produto
pode perceber um risco superior ao dos credores do país. Afinal de contas, o
país é exportador e acabará sendo compelido a pagar suas dívidas. Mas não há
mecanismo semelhante para garantir o respeito à propriedade local.

Resumo

            Risco está relacionado a volatilidade. Incerteza surge quando não
se pode calcular o futuro. As bases para essa atividade racional são
muito fracas. Não se pode confiar nas regras vigentes com guia para a
definição dos retornos dos ativos que são criados.pelo investimento.
Daí que  uma das defesas para a diminuição do risco é a diversificação
da carteira.

            As avaliações sobre risco-país ou soberano ainda são mais complexas.
Elas têm que levar em conta não só as características econômicas do
país, mas também, as condições políticas e as relações de
interdependência que são criadas no sistema internacional.

                 A globalização aprofunda, principalmente, as relações financeiras
conferindo-lhes um elevado grau de autonomia. Em conseqüência, não
se pode separar o risco das empresas do risco-país, pois mesmo empresas
com excelente robustez financeira e produtiva podem ser afetadas por
uma situação econômica frágil em seu mercado ou em seus principais
mercados de atuação. Por isso, o conceito de risco assume, cada vez
mais, um papel central na definição da valorização dos ativos e na decisão
de investir.
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Reflexão da Unidade
Esta unidade procurou definir as diferentes aplicações do conceito de

risco. O risco individual, o risco da carteira e o risco-país ou soberano. Você
agora deve estar em condições de avaliar como uma empresa pode ou não ser
contaminada pelo risco-país. Se um país está em crise, mas uma empresa exporta
a maior parte da sua produção, ela estará em melhor condição do que outra
voltada majoritariamente para o mercado interno?

Como avaliar o spread de risco de um país? Usando as avaliações de
risco das agências ou procurando analisar outras informações? Pense sobre
isso e recorra ao texto caso necessário.

Atividade Final

1. Em que sentido a política de estrutura de capital envolve um trade- off
entre risco e retorno?

2. O que é risco-país? Como se calcula?
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6
A EMPRESA COMO

PROJETO DE
INVESTIMENTO

Objetivos:

- Ao final desta unidade você deverá
ser capaz de:

     Utilizar os conceitos básicos para

avaliar a empresa como um projeto

contínuo de investimento

     Estabelecer um valor básico para

a análise das alternativas de

investimento.
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Imagine uma operação de compra de um imóvel. Normalmente nessa
operação é dada uma entrada e o restante é pago através de um financiamento
conseguido junto a um banco. Ao pagar, a sua dívida com o banco diminui. O
valor do imóvel com o tempo, também vai mudando, dependendo das condições
do mercado. Suponha que em determinado momento no futuro, se coloque a
venda este imóvel. Um comprador oferece R$ 300 mil. Para facilitar, pode-se
assumir que este seja o valor do imóvel levando em consideração as suas
características: localização, tamanho, e aposentos. Ao aceitar a oferta, o saldo
devedor é de R$ 180 mil. O que se ganha com a venda do imóvel é apenas R$
120 mil, após quitar a dívida com o banco.

A partir desse exemplo simples pode-se construir um modelo que
represente essa operação

- Valor de mercado do imóvel: V é de R$ 300 mil.
- Valor da sua propriedade do imóvel: S é de R$ 120 mil.
- Valor da dívida:  D é de R$ 180 mil.

                       Modelo: S = V – D ou V = D + S

A conclusão que se chega a partir da análise dessa operação é que o
valor de um ativo será igual ao valor da dívida utilizada para o seu financiamento
mais o valor do capital próprio que o financia. Vale a pena observar que se o
valor da dívida fosse de R$ 300 mil, o capital próprio seria nulo. O valor de um
ativo (V) não pode ser confundido com o valor do capital próprio do ativo em
questão (S). Isso não altera o valor do ativo. O valor da dívida é chamado de
capital de terceiros, pois deve ser pago a terceiros que ajudaram a financiar o
ativo. O valor da sua parte no apartamento é chamado de capital próprio.
Representa o valor atual de mercado do dinheiro que é função das
circunstâncias econômicas e de mercado. Observe também que, no caso, (V)
é avaliado em termos de mercado, assim como (D) e (S). Não são valores
contábeis, e sim valores de mercado, isto é, valores que são aceitos pelo
mercado.

Introdução

Uma empresa se constitui como um conjunto de projetos de investimento
que irão formar, caso bem sucedidos, os ativos da empresa. Em caso de insucesso,
constituirão obrigações (dívidas) que deverão ser pagas com o rendimento dos
ativos em operação.

         Nesta unidade, vamos discutir os métodos e modelos para avaliação de
empresas. Inicialmente, apresentaremos alguns conceitos básicos para analisar
o valor de um ativo.  A seguir, vamos examinar os métodos para avaliação das
empresas e finalmente discutir o valor da empresa como um projeto de
investimento.

Conceitos

Valor de um ativo
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Taxa de juros

A taxa de juros SELIC é
a taxa overnight do
Sistema Especial de
Liquidação e Custódia
(SELIC), expressa na
forma anual. É a taxa
média ponderada pelo
volume das operações
de financiamento por
um dia, lastreadas em
títulos públicos federais
e realizadas no SELIC,
na forma de operações
compromissadas. É a
taxa básica utilizada
como referência pela
política monetária. No
caso brasileiro a taxa de
juros SELIC pode ser
considerada como livre
de risco.

Suponha que se esteja avaliando uma empresa. V é o valor de mercado
da empresa; D o valor do capital de terceiros que foi usado para financiar a
empresa; e S, o valor do capital próprio, capital dos acionistas, que foi também
usado para financiar a empresa. Caso se trate de uma sociedade por ações, S
será o valor de mercado dessas ações.

No exemplo do imóvel assumiu-se que ele valia R$ 300 mil e que o
comprador ofereceu por ele exatamente essa quantia. Valor e cotação
coincidiram. A cotação é o valor pelo qual um ativo é negociado. Se o comprador
fosse outro, talvez a cotação obtida fosse diferente.

O que vem a ser valor, então?

Valor é uma quantia teórica que orienta os negócios e que se calcula
considerando a existência de liquidez e de condições normais de funcionamento
do mercado. Os modelos permitem calcular valores, que são preços calculados
para os ativos em condições de equilíbrio. Cotações variam conforme o
momento e as necessidades dos negociadores. Não existe modelo para isso.

Risco

O desvio-padrão (ver
Unidade 3) é a medida
de dispersão em relação
aos dados médios de um
série histórica e pode
ser tomado como uma
aproximação ao
conceito de risco.

Avaliação de Ativos: Modelo de Precificação de Ativos (Capital
Asset Pricing Model - CAPM)

O modelo CAPM foi desenvolvido por William Sharpe e John  Lintner
para explicar o comportamento dos preços dos ativos e fornecer uma
metodologia para os investidores avaliarem o impacto do risco em relação ao
retorno do ativo.

Metodologia: As hipóteses são as  do modelo de mercado de competição
perfeita onde não existem assimetrias entre os agentes de qualquer natureza
e não existem restrições fiscais e tributárias para os investidores no mercado.
Todos os investidores têm as mesmas expectativas sobre o desempenho dos
ativos, formando as suas carteiras de investimento a partir daí. Existe uma taxa
de juros de mercado livre de risco.

No caso do modelo CAPM estamos interessados em medir a diferença
entre a as variações dos retornos de um ativo em relação a outro ativo
considerado livre de risco. Exemplo: A diferença entre as variações dos retornos
de uma ação e as variações dos retornos de uma carteira ou de índice de
referência de mercado.

Uma carteira de ativos ou um índice de mercado têm menor risco do
que um ativo pela diversificação. A diversificação permite que o risco individual
de cada ativo possa ser combinado de maneira que o conjunto desses ativos
tenha sempre menor risco do que qualquer um dos seus componentes
isoladamente.
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A minimização do risco é possível porque os retornos dos ativos não
estão perfeitamente correlacionados entre si. A diversificação elimina uma
parcela do risco.

Em geral os investidores e as empresas possuem carteiras. O modelo
CAPM avalia o risco de um ativo pelo seu coeficiente beta (ß), definido como
a variação do coeficiente angular da reta de regressão linear das variações de
um ativo sobre as variações de uma carteira de ativos similares. Exemplo: O ß
de uma ação é o coeficiente angular da reta de regressão linear das variações
do seu preço sobre as variações da carteira de mercado, o índice da Bolsa de
Valores do Estado de São Paulo (IBOVESPA).

O modelo supõe que a carteira de mercado, por conter o risco
sistemático, apresenta beta igual a 1. O ß mede a sensibilidade de um ativo em
relação às variações do mercado. É a medida da volatilidade do ativo em relação
ao mercado como um todo.

Se o ß de um ativo é igual a1, o risco do ativo, é igual ao risco do
mercado. Se o ativo for uma ação ela se movimenta na mesma direção da
carteira do mercado.

Correlação

Diz-se que existe
correlação entre duas
variáveis quando elas
variam sempre no
mesmo sentido, ou em
sentido opostos. No
primeiro caso diz-se
que a correlação é
positiva. No segundo
caso, diz-se que a
correlação é negativa.

IBOVESPA

Índice que acompanha a
evolução média das
cotações das ações
negociadas na Bovespa.
É o valor atual, em
moeda corrente, de
uma carteira teórica de
ações, constituída em
1968 a partir de uma
aplicação hipotética.

Se o ß de um ativo é maior do que 1, o risco do ativo é  maior do que  o
risco do mercado. Significa um investimento agressivo. Exemplo, se o ß = 1,8,
uma valorização do IBOVESPA de 10% vai ocasionar uma expectativa de
rentabilidade de 18% na ação.

Se o ß de um ativo é menor do que 1, o riso do ativo é  menor do que  o
risco do mercado. Significa um investimento conservador. Exemplo, se o ß =
0,5, uma valorização do IBOVESPA de 10% vai ocasionar uma expectativa de
rentabilidade de 5% da ação.

O modelo CAPM também serve para determinar a taxa de retorno exigida
para a tomada das decisões de investimento empresarial (R), isto é, para definir
a taxa mínima de atratividade do capital próprio (TMA). A TMA tem por base a
rentabilidade de um ativo sem risco (Rf) mais um prêmio pelo risco avaliado na
tomada de decisão do investimento, calculado como a diferença entre o retorno
esperado da carteira de mercado (Rm) e a taxa livre de risco.

Atividade

A ação da empresa A apresenta um ß= 1,5. A taxa livre de risco é de
19,25%. A expectativa dos investidores é que a carteira de mercado valorize
25%. Calcule a taxa mínima de atratividade do capital próprio (TMA) exigida
pelo investidor na ação da empresa A.

A taxa de retorno exigida (R), pode ser utilizada como TMA do capital
próprio nas avaliações dos investimentos em empresas, para cálculo do Valor
Presente Líquido (VPL) , do payback descontado e da Taxa Interna de Retorno
(TIR). (ver Unidade 2).

1

R = Rf + ß (Rm - Rf).
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Avaliação das Empresas

Os agentes econômicos estão sempre interessados em saber o valor dos
ativos. Comprar e vender ativos é uma das atividades mais antigas do mundo.
Desde que os homens começaram a  trocar mercadorias e adquirir propriedades
que eles se preocupam em vender na alta e comprar na baixa. Isso significa
que se comprar um ativo por um valor superior ao aceito pelo mercado
fatalmente implicará prejuízo, ao passo que a situação contrária pode resultar
em grande lucro.

Tudo seria mais fácil se fosse possível afirmar que o valor de um ativo é
algo estável. Ao longo do tempo, o valor de um ativo se modifica, dependendo
das condições econômicas vigentes. Portanto, será necessário reavaliar um
ativo sempre que mudarem as condições econômicas ou as expectativas dos
agentes econômicos a respeito dessas condições no futuro.

Para estabelecer o valor de um ativo vamos trabalhar com um modelo
que é uma simplificação da realidade. No caso dos modelos de avaliação, existem
basicamente três categorias:

- Modelos de avaliação contábil e patrimonial.
- Modelos de avaliação relativa.
- Modelos de fluxos de caixa descontados.

Fundamentando cada categoria, existe uma filosofia de avaliação
estabelecendo o que é relevante na determinação do valor. Aqui será focalizada
a categoria dos modelos de fluxos de caixa descontados. O motivo dessa escolha
é o fato destes modelos serem os mais aceitos e utilizados pela comunidade
empresarial e académica, que se preocupa com uma sólida conceituação teórica.

Os modelos de avaliação relativa carecem dessa base teórica sólida. Já
os modelos de direitos contingentes costumam ser muito complexos do ponto
de vista matemático e mais adequados a casos específicos nos quais os modelos
de fluxos de caixa descontados apresentem limitações na determinação do
valor.

Metodologia: Considera-se que o balanço patrimonial da empresa expressa a
realidade do seu valor. O valor da empresa (V) é assim identificado ao valor
contábil dos ativos da empresa. O valor da propriedade — capital próprio (S) é
igualado ao valor do patrimônio líquido da empresa. O valor do capital de
terceiros é, nesse caso, o valor total da dívida que é usada para financiar a
empresa (empréstimos, debêntures).

Desvantagem: O modelo parte do princípio de que a contabilidade expressa
valores corretamente. Sabe-se que a contabilidade, devido as regras as quais
está submetida, distorce os valores, se comparados com aqueles obtidos do
ponto de vista do mercado. Porém, é importante saber que, ainda hoje, muitos
agentes econômicos continuam utilizando os balanços para determinar os valores
das empresas.

Explicação: A contabilidade analisa apenas que já foi registrado. O valor das
empresas, porém,  está relacionado com as suas possibilidades de gerar fluxos
de caixa em suas futuras operações. Nesse caso, o valor da empresa é
estabelecido como o valor presente dos fluxos de caixa operacionais da empresa
projetados para o futuro e descontados pelo custo médio ponderado de capital
(CMPC), como apresentado na unidade 2 e 3. E esse chama-se valor operacional
da empresa.

Avaliação Contábil ou Patrimonial
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Atividade

2 A grande maioria das empresas é saudável e pode-se afirmar que o seu
valor operacional é substancialmente superior aos seus valores contábil e de
liquidação. O que aconteceria no caso de uma empresa ter o seu valor de
liquidação superior ao seu valor operacional?

O valor de liquidação

Imagine que as
operações da empresa
s u b i t a m e n t e
interromperam-se, que
ela fechou e todos os
seus ativos foram
vendidos a preços de
mercado. O montante
apurado nessa venda a
preços de mercado
seria chamado de valor
de liquidação. Supõe-se,
no caso, que se obteve
o valor de mercado para
cada um dos ativos da
empresa. Portanto,
considera-se uma
condição de equilíbrio
na qual a cotação
obtida para cada ativo
da empresa atingiu o
seu valor de mercado.

Modelo de Avaliação Relativa

Metodologia: A idéia central dessa categoria de modelos é a comparação do
valor do ativo que se quer investir com o valor de algum outro ativo similar.
Suponha, por exemplo, que alguém queira vender seu restaurante. Sabe-se
que um restaurante nas proximidades foi vendido recentemente por R$400
mil. Conhecedor desse restaurante e comparando o seu negócio com este,  o
proprietário acha que o seu imóvel é superior. Avalia que pode vender o seu
restaurante por R$600 mil.

Desvantagem: O conceito de “superior” é bastante subjetivo. A diferença de
valor, R$200 mil, também é subjetiva. Essa subjetividade dificulta uma  base
conceitual mais firme para essa modelagem. A primeira deficiência é estabelecer
o valor do ativo.

Estará ele  baseado na comparação com o valor do ativo de referência
ou com sua cotação?

Lembre-se da diferença apontada no início desta Unidade. A segunda
deficiência está no fato de que os ativos são apenas similares e não iguais. E o
ajuste no valor que é estabelecido para dar conta das diferenças existentes
costuma conter boa dose de subjetividade.

Metodologia: Baseia-se na definição de ativos como gerador  de caixa no
futuro. Projeta-se a geração futura de caixa para o ativo e calcula o seu valor
presente na data zero. Considera-se uma taxa de desconto que leve em conta
a taxa livre de risco adicionada de uma taxa que represente o nível de risco do
ativo em relação a outros ativos da economia.

Suponha, por exemplo, que você tenha que avaliar uma negócio que
tem uma geração de caixa líquida anual estimada constante de R$200 mil por
ano, indefinidamente, e que a taxa adequada para descontar o fluxo de caixa
líquido seja de 10% ao ano. A fórmula da matemática financeira para a
perpetuidade de um valor constante no tempo dirá que o valor presente desse
fluxo de caixa será: R$ 200.000 / 0,10  =  R$2.000.000 (dois milhões). Portanto,
o valor do negócio avaliado pelo fluxo de caixa é de R$2.000.000 (dois milhões).

Existem modelos distintos para avaliar ativos que geram fluxos de caixa
futuros. É importante lembrar que o futuro é incerto e  que a única variável
é a capacidade de gerar fluxos de caixa no futuro. O valor do ativo dependerá,
portanto, da expectativa com relação ao seu futuro.

Modelo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD)

A t e n ç ã o!
Note que, se a sua
estimativa dos fluxos de
caixa no futuro ou a
estimativa da taxa a ser
usada para o cálculo do
valor do negócio se
modificar, tal valor será
a u t o m a t i c a m e n t e
alterado pelo modelo.
Você verá mais adiante
como calcular esses
fluxos de caixa a serem
considerados. Ao
conjunto desses fluxos
de caixa dá-se o nome
de fluxo de caixa livre
(free cash fiow).
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Se você comprar uma ação, o que espera ganhar com ela?

Há dois tipos de ganhos possíveis. O primeiro se refere aos dividendos
que essa ação pagará no futuro. O segundo se refere ao ganho com o valor de
venda de uma determinada ação num determinado momento.

Suponha que você esteja avaliando uma ação de uma empresa. Como o
valor da ação depende de quem a avalia, e não de quem a possui, mesmo que
a empresa troque de dono, seu valor será o mesmo. Ora, se ela permanecer
com o mesmo agente financeiro, e este não tiver a intenção de vendê-la, todo
o valor deverá estar contido nos dividendos futuros que serão recebidos. Se a
empresa vier a mudar de mãos, o novo dono estará disposto a pagar por ela em
função do fluxo de dividendos que poderá receber dali em diante.

Assim, o único fato que atribui valor a uma ação é o fluxo infinito de
dividendos que dela pode-se esperar. O cálculo de um preço justo para a ação
no futuro dependerá tão-somente dos dividendos a serem pagos dali em diante.
Em outras palavras, a cada momento o valor de uma ação é dado pelo valor
presente dos dividendos que ela virá a render no futuro.

Dividendos

Valores pagos em
dinheiro pelas
companhias que emitem
ações. Eles são a
distribuição entre os
acionistas de parte do
lucro obtido num
determinado período.
No caso de uma
sociedade por ações, os
proprietários são
acionistas. Não
esqueça que a ação é
um ativo infinito em
princípio, isto é,
supondo que a empresa
jamais acabe, ela
continuará gerando
d i v i d e n d o s
permanentemente.

Modelos de Desconto de Dividendos

Pjusto aqui representa o preço da ação que o investidor acredita ser
justo, consideradas as suas estimativas; Di indica os dividendos esperados para
os diversos períodos; e ks é a taxa de retorno exigida pelos investidores para
manter a ação em suas carteiras, que é igual ao custo de capital próprio da
empresa à qual a ação pertence.

Cada investidor projetará um valor diferente para cada dividendo, bem
como poderá exigir uma taxa de retorno distinta. Se você considerar um
investidor típico do mercado, sabe que ele estará exigindo uma taxa que pode
ser estimada pelo modelo CAPM, já visto.

Observe, também, que depois de certo ponto a potência n torna-se tão
grande que os dividendos futuros contribuem pouco para o valor da ação, ou
seja, os primeiros dividendos têm um peso maior na composição do valor. Isso é
conveniente, pois a medida que nos afastamos no tempo, a previsão dos
dividendos futuros vai-se tornando mais difícil. Pode-se afirmar, então, que o
valor presente do dividendo n é:
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Metodologia: A equação vista anteriormente mostra a necessidade de se
projetar todos os dividendos futuros até que eles tenham pouca participação
do valor. Isso não é muito prático. Mais prático é seguir o seguinte procedimento:
considera-se que uma empresa em crescimento pagaria dividendos crescentes
ao longo do tempo. Esses dividendos cresceriam a uma taxa constante g.
Portanto, só se precisa determinar o primeiro dividendo que é esperado e a
taxa constante de crescimento do dividendo. Eis a sequência de dividendos:

Nota

Uma vez estimado o
preço justo da ação, o
investidor deverá
proceder da seguinte
forma: se o preço de
mercado estiver
inferior ao valor
projetado, ele
comprará a ação,
contando que no futuro
ela venha a tender para
o preço justo
inicialmente avaliado.
Se o investidor tiver a
ação em carteira e o
preço de mercado for
superior ao calculado,
o investidor venderá a
ação.

A t e n ç ã o!

Assim, o fator que multiplica o dividendo reduz o seu valor presente a
um percentual do valor do dividendo. Se os dividendos forem anuais e o
investidor exigir um retorno de 20% ao ano, o primeiro dividendo terá 83,3% do
seu valor considerado no valor da ação. Veja:

Seguindo o mesmo raciocínio, o dividendo do ano 10 terá apenas 16,2%
do seu valor considerado no valor da ação; o do ano 20, apenas 2,6%, e assim
sucessivamente. No caso do ano 50, apenas 0,012% do valor do dividendo será
considerado no valor da ação. Isso mostra uma propriedade interessante dos
modelos baseados no fluxo de caixa descontado: os períodos mais próximos
da data atual têm um peso substancialmente maior na composição do valor
do que os períodos mais afastados.

Modelo de Gordon

A matemática financeira permite estabelecer o valor presente de uma

Esse modelo foi
p r o p o s t o
inicialmente por J.B.
Williams, mas deve o
seu nome a M. J.
Gordon, que foi o
responsável por sua
divulgação.
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As variáveis mantêm seus significados já estabelecidos: g é a taxa
constante de crescimento estimado para os dividendos da empresa. Observe
que g deve ser sempre menor do que ks. Caso fossem iguais, teríamos uma
indeterminação matemática; e se g fosse maior do que ks, teríamos um preço
justo negativo, o que economicamente não faz nenhum sentido.

Aplicação: O maior mérito deste modelo é permitir entender facilmente o
impacto das diversas variáveis na formação do preço de uma ação e da empresa.
Um aumento na distribuição dos dividendos provocará um aumento no valor da
ação. Supondo que a taxa g esteja estabelecida, um aumento na exigência de
retorno por parte do acionista provocará uma queda no preço da ação. Isso
costuma acontecer sempre que o investidor percebe um risco crescente no
mercado. Ele passa a exigir um retorno maior e, conseqüentemente, as ações
perdem valor, como de fato se observa em momentos de turbulência, quando
as bolsas de valores costumam apresentar queda nos seus índices.

O aumento na distribuição de dividendos eleva o numerador da equação
e aumenta o preço justo da ação. Porém, a empresa contará com menos
recursos para investir e, conseqüentemente, tenderá a crescer menos, gerando
menos lucros e diminuindo a taxa g, o que aumenta a diferença (ks – g) e tende
a provocar uma queda no preço da ação ao longo prazo.

Se uma empresa distribui pouco dividendo, o numerador tende a diminuir,
jogando  o valor para baixo. A empresa terá mais recursos para investir e g
tenderá a crescer, diminuindo assim a diferença (ks - g) e empurrando o valor
da ação para cima.

O modelo ressalta a importância da política de dividendos da empresa —
quanto distribuir de lucros versus quanto reter de lucros para posteriores
investimentos. A melhor política é a que equilibra distribuição de dividendos
com retenção de lucros, pois permite maximizar o valor de uma ação,
produzindo mais riqueza para o acionista.

Desvantagem: O modelo de Gordon é adequado para analisar empresas
que estejam crescendo a uma taxa estável. Isso limita a aplicação do modelo.
Devido a isso, a taxa de crescimento dos lucros da empresa deverá ser, no
mínimo, igual a taxa de crescimento dos dividendos. Caso contrário, não seria
possível manter a taxa de crescimento dos dividendos no mesmo nível até o
infinito. Para os lucros se manterem em crescimento infinitamente, é preciso
que a taxa de crescimento dos dividendos seja menor que a taxa média de
crescimento da economia como um todo; se não, chegaremos a um absurdo.



94Análise Financeira de Projetos

        Suponha, por exemplo, que a taxa de crescimento seja de 5% ao ano,
indefinidamente. Isso significa que os lucros da empresa teriam de crescer
indefinidamente a uma taxa de, pelo menos, 5% ao ano. Se a empresa estiver
inserida numa economia que cresce menos que isso, como estamos lidando
com perpetuidades, chegaremos ao absurdo de “para sempre” os lucros da
empresa crescerem mais que a economia, o que a certa altura a levaria a
ocupar a totalidade dessa economia. Portanto, é preciso limitar a taxa de
crescimento dos dividendos a taxa média de crescimento da economia na qual
a empresa está inserida.

Atividade

Uma empresa que já atingiu certa estabilidade no seu crescimento prevê,
para o próximo ano, o pagamento de um dividendo de R$0,40 por ação.
Considerando que o mercado estima a taxa de crescimento do dividendos em
3% ao ano, qual o valor estimado para o preço justo da ação se os investidores
entendem que o risco da ação exige uma rentabilidade de 25% ao ano?

Avaliação de Empresas com Investimento Contínuo

Metodologia: A  empresa deve ser considerada como um projeto que não
termina. Deve-se determinar o fluxo de caixa livre da empresa e calcular o seu
valor presente utilizando o custo médio ponderado de capital da empresa. O
maior problema é que o fluxo de caixa futuro de uma empresa é mais difícil de
se projetar do que o de um projeto.

Algumas premissas são necessárias para a realização dessa tarefa.

* Coerência com a trajetória passada

As empresas podem sofrer mudanças de direção. No entanto, dificilmente
essas mudanças são um rompimento radical com o seu passado. Existe uma
trajetória de dependência entre o passado e o futuro.  Essa dependência é a
base para a coerência.

* Continuidade econômica

Deve-se supor que não haverá crise econômica no período projetado
para que se possa utilizar o passado como base para projeção do futuro. As
condições de crise fornecem informações distintas das condições de
normalidade. No Brasil, por exemplo, não há nenhum sentido em buscar dados
no passado além da data do Plano Real. Isso por que a economia anterior a
esse plano não guarda qualquer relação com a economia atual.

3

* Credibilidade

        Projeções só têm sentido quando se acredita nelas. Isto é, quando ganham
credibilidade no mercado. Não importa se é verdadeira ou não, mas tem que
ser crível. Portanto, é muito importante que haja uma lógica baseada no bom
senso para que se possa fazer uma projeção.
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* Valor residual ou de reposição

O fato de a empresa não terminar, como acontece com os projetos,
traz à baila uma questão: a taxa de crescimento a ser considerada quando o
avaliador especula sobre o futuro distante da empresa. O mercado de avaliação
entende, de modo geral, que a longo prazo não tem sentido considerar o
crescimento da empresa além daquele vegetativo, isto é, de reposição dos
ativos que se vão tornando obsoletos. Isso porque, em regra, a longo prazo as
empresas obtêm uma condição de equilíbrio imposta pela concorrência e pelas
limitações de tamanho do mercado.

Assim, a partir de uma determinada data no futuro, considera-se que a
empresa terá crescimento líquido zero. A partir dessa data, considera-se que
ela obterá margens constantes, giros constantes e retornos constantes sobre
o capital investido. A empresa investirá para repor a depreciação e manter-se
em perfeito funcionamento. A partir dessa data, ela obterá um retorno igual
ao custo médio ponderado de capital em qualquer projeto que venha a
executar. Em outras palavras, em termos reais, o fluxo de caixa livre será
constante. O valor presente do fluxo de caixa livre da empresa após essa
data é denominado valor residual. Seu valor será igual ao valor do fluxo dividido
pelo custo médio ponderado de capital da empresa, se forem empregadas as
fórmulas de cálculo de valor presente emprestadas à matemática financeira.

* Horizonte de tempo

É o período utilizado para se fazerem as projeções que levarão ao fluxo
de caixa livre da empresa até ela atingir um fluxo de caixa livre constante.

* A questão da dívida

A maioria das empresas mantém dívidas com os fornecedores de capital
de terceiros. Essa dívida deverá ser abatida do valor que for encontrado a
partir do fluxo de caixa livre, se o objetivo for determinar o valor da propriedade
da empresa, o que pode ser chamado de valor do capital próprio. E o valor
dessa dívida deve ser avaliado em termos de mercado, e não apenas em termos
contábeis, embora muitas vezes, para simplificar, se considere que o valor
contábil é igual ao valor de mercado.

* Valor das ações (S)

O valor das ações, isto é, do capital próprio será portanto o valor
presente do fluxo de caixa livre no horizonte de projeção (Vhp) mais o valor
residual da empresa (Vr), menos o valor do capital de terceiros da empresa
avaliado a preços de mercado (D).
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Seja uma empresa cuja dívida está avaliada, a preços de mercado, em
R$2,0 milhões. O horizonte de projeção foi estabelecido em 20 ano, com o
consequente valor residual de R$4,0 milhões. O valor da empresa considerado
no horizonte de projeção está estimado em R$15 milhões. Qual o valor da
empresa e qual o valor de suas ações?

4
Atividade

Atividade Final

Uma empresa ABC vem considerando a hipótese de entrar em um novo
ramo de  atividade, para diferenciar o seu produto. Ela acredita poder fabricar
produtos coloridos, que não é feito por nenhum concorrente. Para verificar
a aceitação da sua idéia inovadora, encomendou uma pesquisa de mercado,
que deu resultado positivo. Essa pesquisa custou lhe R$250 mil. Para produzir
esse novo produto ela pretende investir em uma nova planta  e em novos
equipamentos, um total de R$145 mil.  O prazo de exploração lucrativa desse
mercado, antes que a competição fique muito forte, segundo a pesquisa é de
sete anos. A decisão estratégica tomada pela empresa ABC foi  de estudar a
viabilidade do investimento pelo prazo de sete anos. Findo esse prazo, uma
nova decisão seria tomada sobre a continuidade ou não da produção. Analise
a decisão.

Eis alguns dados coletados para a análise:

- o valor de revenda dos equipamentos ao final de sete anos é estimado
em R$90 mil;

- a produção estimada para os sete anos é de 5 mil, 7 mil, 11 mil, 13 mil
e 8 mil, 7mil, 6 mil unidades, respectivamente; toda a produção estará sendo
vendida à vista;

-  o preço estimado do produto no primeiro ano é de R$35 por unidade;
- como o mercado é muito competitivo, calcula-se que o preço será

reajustado com a inflação, que está estimada em 6% a.a;
- espera-se que os custos de produção unitários aumentem

aproximadamente 10% a.a.;
- os custos de produção unitários para o primeiro ano estão estimados

em R$12;
 - os administradores estimam que o volume de capital circulante líquido

necessário deverá ser da ordem de 11% do volume de vendas;
- a depreciação dos equipamentos é feita em 10 anos pelo método da

linear;
- o preço de mercado da instalação é de R$125 mil e deve permanecer

inalterado nos próximos sete anos;

Conclusão

As finanças são importantes para o dia-a-dia de qualquer empresa ou
pessoa, pois vimos que todas as decisões que envolvam investimentos podem
ser avaliadas. O estudo das finanças nos permite antecipar prováveis resultados
das decisões financeiras e, logo, rejeitar projetos, investir mais ou postergar
decisões.

Os estudos financeiros podem ser desenvolvidos de tal forma que
permitam analisar profunda e detalhadamente projetos de investimentos que
apresentem maiores riscos por envolver recursos mais vultosos.

- a empresa está sujeita a uma alíquota de imposto de renda da ordem
de 35%, considerando que o imposto seja pago no mesmo ano em que é devido.
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Resumo

           Nesta unidade foram apresentados alguns conceitos que permitem
a avaliação da empresa como um  processo de investimento contínuo
para a formação de seus ativos. Esse processo contínuo de investimento
deve ser entendido como uma modernização dos seus ativos
anteriormente constituídos a formação de novos para atender aos
requisitos da competição nos mercados.

    Porém, para que esses investimentos possam ser realizados é
necessário que algumas avaliações sejam feitas para que se possa
comparar o valor dos ativos atuais e os futuros. Isso permitirá que se
forme uam idéia mais estrutrada sobre o valor da empresa para medir e
comparar o estoque de ativos que será sendo formado e o fluxo futuro
de receitas que eles vão realizar.

    Os modelos de avaliação de ativos e empresas servem como base
para essas avaliações.

Reflexão da Unidade

Procure refletir sobre o título da unidade: A empresa como, projeto de
investimento. O que significa ter projeto de investimento? Existe continuidade
entre os diversos projetos? Eles determinam uma determinada trajetória de
desenvolvimento futuro?

Procure distinguir as principais diferenças entre os diferentes modelos
de avaliação de empresas. Tente definir aquele que mais se aproxima das suas
necessidades reais.
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