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os riscos inerentes em que se possa incorrer. A análise da
rendibilidade de um projecto deverá ser comple(men)tada
com a análise do risco a que o investimento está sujeito.
Neste capítulo são brevemente expostos métodos
clássicos de tratamento do risco, recorrendo aos trabalhos
pioneiros de MARKOWITZ (1952)1, HERTZ (1964) e SHARPE
(1964). Em primeiro lugar, será analisado o cálculo das
estimativas de cash flows em futuro incerto. Seguidamente,
serão apresentados diferentes modelos de avaliar o risco.
Finalmente, indicar-se-ão várias formas de considerar o
risco, aquando do estudo dos projectos de investimento,
recordando-se (entre outros) o modelo apresentado por
HILLIER, em 1963. É importante realçar o papel da informática neste processo, ao possibilitar a utilização de métodos que implicam cálculos que manualmente seriam praticamente impossíveis de realizar, por requererem muito
tempo, como sucede, por exemplo, com certas simulações.

3.1 Técnicas de análise do risco
3.1.1 Análise de sensibilidade

Uma técnica muito útil na consideração do risco, por
vezes utilizada em conjunção com procedimentos simples,
é a análise de sensibilidade.
Esta técnica envolve a revisão de estimativas incertas
de cash flows e a investigação da sensibilidade da medida
_________________________
l
O trabalho de Markowitz foi apresentado na sua tese de
doutoramento, altura em que o assunto era de tal maneira inovador
que se tornava difícil para o júri enquadrá-lo numa área (não era
economia, nem matemática, nem estatística). Ironicamente, esse
trabalho, que foi aprovado com custo, viria a constituir o ponto de
partida para a moderna Teoria Financeira e a valer o prémio Nobel
da Economia em 1990.
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do mérito do investimento a tais revisões de estimativas.
Isto dá alguma indicação do efeito, caso alguma das estimativas originais estivesse demasiado optimista ou pessimista.
Todavia, conforme destacam ANG e LEWELLEN (1982), a
análise de sensibilidade é insuficiente quanto ao volume
de informação que gera. Por exemplo, é difícil estabelecer
com precisão conclusões acerca dos possíveis efeitos de
combinações de erros nas estimativas. Se, por um lado, a
análise de sensibilidade é uma técnica útil, por outro sofre
de falta de exactidão.
3.1.2 Simulação de Monte Carlo

A técnica de simulação de Monte Carlo tem várias
aplicações em diferentes ramos da ciência. Como ferramenta de simulação, calcula o valor esperado e a dispersão (desvio-padrão) de uma variável (por exemplo, cash
flow) considerando a faixa de variação e a distribuição de
probabilidade de um conjunto de parâmetros incertos.
A figura 3.1 esboça de modo simplificado o processo
de análise do risco por recurso a técnica da simulação.
Por vezes, quando se domina uma ferramenta, existe
uma tendência para extrapolar a sua utilidade. A técnica
de Monte Carlo é apenas uma ferramenta de simulação
de probabilidades e não uma ferramenta de optimização
sob incerteza (KWAN e YEAN, 1988). Por isso, usá-la para
determinar taxas de desconto, com o objectivo de tomar
uma decisão óptima em ambiente de incerteza revela, no
mínimo, uma compreensão inadequada dessa técnica e das
suas possibilidades. Esta ferramenta não faz ainda qualquer
distinção entre incerteza técnica e incerteza económica que,
como foi visto, têm efeitos diversos na decisão de investimento.
A simulação de Monte Carlo pode ser utilizada como
um método numérico alternativo para calcular o valor de
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Adaptado de Hertz, Risk Analysis in Capital Investments, 1964.

Figura 3.1

Processo de simulação

uma opção (no capítulo 4, abordar-se-á a Teoria das Opções
Reais). O método foi introduzido por BOYLE (1977), para
opções europeias (vide secção 4.3). A técnica simula uma
série de trajectórias (neutras ao risco) do preço da acção,
que determinam um conjunto de valores terminais (isto
é, na expiração) da acção, os quais permitem calcular os
respectivos resultados da opção (máximo entre zero e o
payoff de exercício). A estimativa do valor da opção é a
média descontada desses resultados simulados.
Segundo BOYLE, esse método é útil no caso de opções
sobre acções cujos retornos são gerados por uma combinação de dois processos estocásticos, um contínuo e outro
discreto (por exemplo, no caso de acções que pagam divi-
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dendos não contínuos). Esta mistura de processos leva,
por vezes, a um sistema misto de equações de derivadas
parciais e de equações de diferenças, que pode ser de difícil
solução.
A técnica de simulação de Monte Carlo pode ser útil
também como ferramenta auxiliar na moderna técnica de
decisões de investimentos.
3.1.3 Árvores de Decisão

O método das árvores de decisão representa uma
tentativa de considerar alternativas existentes ao longo do
tempo num processo de decisão. De acordo com o artigo
clássico de MAGEE (1964), “... é um meio de mostrar a anatomia de uma decisão de investimento e de ilustrar a interacção
entre a decisão presente, acontecimentos possíveis, acções de concorrentes, possíveis decisões futuras e suas consequências”.
No entanto, essas árvores podem-se tornar bastante complexas, quando é pretendida a representação de todos os
pontos (nós) de decisão relevantes, assim como os acontecimentos possíveis em cada instante. Quanto mais complexo for o processo decisório, mais complexa será a árvore.
Não obstante, tem a vantagem de explicitar as opções de
gestão disponíveis, o que ajuda a entender o processo decisório, desenvolvendo a intuição negocial.
O facto de a taxa apropriada de desconto não ser
constante na presença de opções representa uma dificuldade
adicional para o uso das árvores de decisão na forma tradicional, já que deveria ter diferentes taxas para descontar
diferentes ramos da árvore2. Conforme comenta KEMNA
_________________________
2

BREALEY e MYERS (1988) afirmam que a teoria das opções é
absolutamente essencial para fazer o desconto dentro de árvores de
decisão.
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(1993), embora em muitos problemas práticos seja conveniente o uso de árvores de decisão para explicitar o valor
das opções, a sua experiência prática mostra que é necessário explicar aos gestores as premissas subjacentes às taxas
de desconto utilizadas nos ramos dessas árvores, já que o
risco da opção muda com o tempo e com o valor do
projecto implantado.
3.1.4 Modelo de Hillier

Para além do modelo de equilíbrio dos activos financeiros, ao qual voltaremos na secção seguinte, existem
outros métodos para avaliar o risco de um determinado
projecto de investimento.
O modelo que vamos expor, proposto por F. HILLIER
(1963), origina o mesmo tipo de informação que a técnica
de simulação em computador, mas de uma forma analítica.
Das suas vantagens, colocamos ênfase no facto de fornecer
dados sobre as variáveis determinantes do risco do projecto
e na facilidade da sua utilização, em contraponto à ferramenta da simulação.
Passaremos de imediato a apresentar o modelo de
Hillier, seguindo de perto LISBOA (1997).
Suponhamos que estamos a considerar um projecto de
expansão de uma determinada linha de produção. Se a expansão ocorrer, é esperada a série de cash flows CF0, CF1, ...,
CFn, correspondentes aos períodos 0, 1, ..., n. Estes cash
flows não são conhecidos com certeza, são variáveis aleatórias – variam com a conjuntura económica.
Se tivermos uma estimativa da distribuição de densidade dos cash flows, CFjt, em cada ano t, e a respectiva probabilidade Pjt, isto é a probabilidade associada à realização
do cash flow j no ano t, as fórmulas
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n

〈

CFj = ∑ CFjt. Pjt
t =1

e
n

〈

σ j = ∑ (CFjt − CFjt )2. Pjt,
t =1

permitem calcular o valor esperado do cash flow em cada
período e o respectivo desvio padrão.
Podemos então utilizar a primeira destas duas expressões para calcular o V AL esperado do projecto,
CFj
j,
j = 0 (1 + k )

〈

n

V AL = ∑

(3.1.1)

〈

onde k é a taxa que representa o custo do capital.
Se for V AL > 0, o investimento deverá ser implantado. No caso de investimentos mutuamente exclusivos,
aquele a que corresponder o maior valor de V AL será
naturalmente o preferido.
Suponhamos em primeiro lugar que os CFj, j = 0,
1, ..., n, são mutuamente independentes. Em tal hipótese,
é sabido que o V AL segue uma distribuição normal, em
que a média é dada pela expressão (3.1.1), e podemos
avaliar o risco usando a expressão da variância:

〈

σ

2
V AL

σ2j
=∑
2j.
j = 0 (1 + k)
n

(3.1.2)
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Passemos a uma segunda situação, alargando o conjunto de pressupostos enunciados por assumpção de que os
valores esperados dos cash flows são perfeitamente correlacionados, isto é, admitindo que se o valor que CFm toma é
CFm + Cσm, então o valor de CFj deve ser CFj + Cσj, para
j = 0,1,...,m,...,n. Por conseguinte, esta hipótese mostra, na
realidade, que se circunstâncias provocarem que o cash flow
se desvie, num período, das expectativas, essas mesmas
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circunstâncias também afectarão de igual modo os cash flows
nos restantes períodos. Nestas condições, é claro que o
V AL segue uma distribuição normal com uma média dada
pela fórmula (3.1.1) e um desvio padrão dado por

σj
j.
j = 0 (1 + k)
n

σV AL = ∑

(3.1.3)

Ainda mais realista será um modelo que combine os
dois precedentes. Um tal modelo reconhece o facto de
que, frequentemente, alguns dos cash flows estão correlacionados, enquanto os outros são razoavelmente independentes. Por conseguinte, é feita a hipótese de que Yj, Z(1)
,
j
(2)
(m)
Zj , ..., Zj são variáveis aleatórias normalmente distribuídas
tais que
CFj = Yj + Zj(1) + Zj(2) + Zj(m),

(3.1.4)

〈

onde as novas variáveis aleatórias são mutuamente independentes, com excepção de Z0(k), Z1(k), ..., Zn(k) que são perfeitamente correlacionadas para k = 1, ..., m. Por outras palavras, o cash flow líquido de cada período consiste num cash
flow independente adicionado de m cash flows distintos
perfeitamente correlacionados com os cash flows correspondentes nos outros períodos.
Deste modo, segue-se que o V AL tem uma distribuição normal, com média dada por (3.1.1) que, no caso
vertente, reveste a forma
m

 (k)
n Yj + ∑ Z j
k =1
V AL = ∑
(3.1.5)
(1 + k)j
j =0
e variância
σV2 AL

2

 n  σ2(Z (k )) 
 σ (Yj ) 
j


= ∑
2j  + ∑ ∑ 
j  .


k
k
(
1
+
)
j = 0 (1 + )
k =1 j =0




 

n

2
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Como imediatamente se constata, as duas primeiras
situações apresentadas constituem meros casos particulares
deste novo modelo. A primeira, de independência, é obtida
fazendo m = 0. A segunda, de correlação perfeita, é alcançada fazendo m = 1 e Yj = 0. A diferença essencial entre
os casos particulares está reflectida na equação (3.1.6).
Em particular, fixados valores para σj, o menor valor
de σV AL corresponde ao caso de independência total,
enquanto o maior valor corresponde ao caso de correlação
perfeita.

〈

Um modelo ainda mais preciso, de um ponto de vista
teórico, seria aquele que admitisse a possibilidade de existência entre as variáveis aleatórias de uma relação intermédia entre a independência mútua e a correlação perfeita.
Idealmente, teríamos a matriz de covariância para CF0,
CF1, ..., CFn de modo que V AL seria dado pela equação
(3.1.1) e σV2 AL seria a soma pesada dos elementos da matriz
de covariância [σjl], com cada σjl ponderado por (1 + k)–(j+l).
Todavia, Hillier não desenvolveu mais este modelo
por considerar não ser realista esperar que os analistas de
investimentos pudessem elaborar previsões fiáveis para as
covariâncias.

3.2 Risco e rendibilidade
3.2.1 Modelo de mercado

Um modelo é uma abstracção da realidade que procura captar os seus aspectos fundamentais. Para o elaborar,
é necessário ignorar aspectos da vida real que dificultam
a percepção desses factores fundamentais. Essa abstracção
é feita criando pressupostos que permitem simplificar a
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