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Como irão se desenrolar os fatos à medida que a China busca consolidar seu extraordinário 
desenvolvimento recente? Aqui, os autores usam análise de cenários para descrever um leque de 
futuros possíveis. 
 
Com o passar das décadas, aprendemos a gerenciar as várias formas de risco. Gerenciamos riscos 
que podemos quantificar combinando diversificação e hedging. Gerenciamos outras formas de 
risco, principalmente risco soberano e o risco eventual, desfazendo-nos dele ou compartilhando-o, 
por meio de seguro ou joint ventures, e empregando a melhor informação colhida localmente e 
capacidade de previsão disponível. 
 
Existem, porém, riscos cuja melhor definição é "preparativos para o mundo errado". Por exemplo, 
a sua empresa domina a fundo as tecnologias estereofônicas analógicas, mas o mundo muda para 
digital; ou então você desenvolve serviços completos de agência de viagem, mas o mundo muda 
para a distribuição on-line. 
 
Enumeração de possíveis mundos futuros 
 
Quando temos que trabalhar com riscos que resultam de futuros radicalmente diferentes, as 
nossas reações não são uma pequena recalibragem das estratégias existentes, mas uma total 
reavaliação da nossa estratégia à luz de uma grande descontinuidade. Neste artigo, vamos 
considerar as enormes variações de resultados possíveis do investimento direto estrangeiro na 
China. Como podemos antecipar essas descontinuidades e como podemos ter as nossas respostas 
prontas com antecedência? 
 
As técnicas mais conhecidas envolvem a enumeração de um conjunto de futuros alternativos e a 
preparação de um conjunto de respostas que podem ser dadas rapidamente para cada um. Entre 
essas técnicas de enumeração, a mais popular e eficaz é a análise de cenários. 
 
No caso da China, pode-se usar análise de cenários para enumerar diversos futuros econômicos e 
políticos possíveis, cada um com diferentes implicações para o sucesso dos investidores 
estrangeiros, as perspectivas de vendas pelas empresas estrangeiras e o ambiente competitivo 
enfrentado pelas companhias em seus próprios mercados domésticos ocidentais. 
 
Trabalhando com especialistas e tecnólogos em China, e combinando a nossa própria perícia na 
análise de cenários, antropologia, estratégia e previsão de tecnologia, desenvolvemos o seguinte 
conjunto de quatro cenários. Eles representam quatro possibilidades para a evolução do mercado 
chinês. Cada uma exige ações diferentes por parte dos responsáveis pela tomada de decisões, 
estejam eles trabalhando no planejamento estratégico das corporações, pensando em políticas 
internas para os governos ou considerando opções militares e de política externa. 
 
Descrevemos essas quatro alternativas, os riscos associados a cada uma delas e os mecanismos 
para trabalhar com elas nas quatro seções a seguir. 
 
Parceiro econômico global  
 
Este é o "futuro oficial" adotado pela indústria dos EUA. Segundo este modelo, a China tem uma 
classe média florescente, com a conseqüente enorme demanda por bens de consumo, produtos de 
alta tecnologia e outros produtos e serviços para a classe média. De fato, a recente trajetória 
econômica e política da China está se delineando de acordo com esse cenário, a um ponto que 
provavelmente teria sido inimaginável há 20 anos. A China está livre do aventureirismo militar, 
desenvolveu uma forte economia interna e cresce internamente, enquanto age de forma 
responsável internacionalmente. 



 
Nesse cenário, o rápido desenvolvimento econômico da China faz com que o país seja ao mesmo 
tempo exportador de bens e um mercado enorme para os produtos ocidentais de consumo de 
todos os tipos. A transição da China, de uma terra de camponeses para uma terra de 
consumidores de classe média, resulta numa imensa demanda por tudo que o Ocidente pode 
fornecer. Os chineses começam a dirigir carros da GM e Ford, usar laptops da IBM e Dell, vestir 
roupas da Old Navy e The Gap e ir ao Wal-Mart para comprar produtos da Procter & Gamble, 
Unilever e Kraft General Foods. 
 
O único risco percebido pela maioria dos observadores é ficar fora, não investir e ficar à espera 
enquanto os competidores fornecem carros, computadores, vestuário, alimentos, bebidas, 
detergentes, desodorantes e lâminas de barbear. Mas e se estivermos entendendo errado? E se a 
China se tornar um gigantesco mercado protegido, um produtor a baixo custo que inunda os 
mercados ocidentais com preços reduzidos artificialmente e compra surpreendentemente pouco 
do exterior? Responder a essas perguntas exige que examinemos os cenários alternativos. 
 
Predador econômico global 
 
Nesse cenário, a China se torna uma enorme força econômica protecionista, usando o controle 
dos custos com mão-de-obra e das taxas cambiais, além de uma economia doméstica em rápido 
crescimento, para se tornar um produtor de artigos baratos para exportação, mas com uma 
demanda apenas limitada pelas exportações ocidentais. Trata-se da China como uma mega-
versão da Coréia do Sul na década de 1990, que assim se torna uma economia bem-sucedida e 
voltada à exportação, em que os lucros são investidos e o consumo, restrito. 
 
As nações desenvolvidas puderam tolerar isso na Coréia do Sul e, na verdade, gostaram de seu 
sucesso econômico como um contrapeso ao comunismo chinês. Mas a China, devido ao tamanho 
da sua economia, teria um potencial devastador se seguisse o mesmo modelo. As nações 
desenvolvidas vão precisar de uma boa concepção de comércio, investimento e políticas 
educacionais para poder prosperar neste cenário. 
 
Apesar de a China poder inicialmente proteger suas indústrias controlando a moeda e pagando 
salários baixos aos trabalhadores, num investimento nacional forçado, a abordagem de predador 
econômico global, porém, dificilmente se sustentaria. Depois de uma ou duas décadas, os 
trabalhadores exigiriam melhor tratamento e essa tremenda força econômica seria domada - 
como aconteceu com o Japão e está acontecendo atualmente com a Coréia do Sul. No longo 
prazo, garantem os nossos colegas economistas, o predador econômico global não pode existir, se 
não por outro motivo, porque a desvalorização cambial que esse modelo impõe às suas vítimas 
acabaria tornando seus próprios bens pouco atraentes e os das vítimas novamente atraentes. 
 
É claro que uma ou duas décadas é muito tempo para os políticos, CEOs e famílias agüentarem, e 
a China é muito maior do que o Japão ou a Coréia do Sul. Então, o que esse cenário acarretaria, 
caso se concretizasse? 
 
Em primeiro lugar, os produtores de bens de consumo ocidentais não teriam motivo para ter 
expectativa de grandes vendas na China. É mais provável que os industriais chineses 
satisfizessem a demanda local e que, com seu foco em exportações, os produtores do país 
passassem a fabricar artigos mais caros para serem vendidos para o Ocidente. Os industriais 
chineses pagam salários mais baixos e usam tecnologia mais moderna que seus competidores 
estabelecidos, o que poderia torná-los extremamente eficazes em termos de custo-benefício. O 
tamanho do mercado local, que supera até o americano e o japonês, aumentaria as suas 
eficiências baseadas em escala e a competitividade externa. 
 
Da mesma forma, não haveria razão para as empresas de alta tecnologia se sentirem 
complacentes ou mesmo otimistas. Ao invés de exportar laptops para a China, a IBM, empresa 



que realmente popularizou o PC, já vendeu o seu negócio de laptops para a Lenovo, uma 
concorrente chinesa. Também nesse caso, os mercados internos da China forneceriam uma 
enorme base para a produção interna e, sem dúvida, a isso se seguiriam exportações de alta 
tecnologia. 
 
Além disso, o regime de propriedade intelectual - que é, na melhor das hipóteses, frouxo - 
aumentaria os riscos. Os estados ocidentais já se apressam a fornecer tecnologia de hardware e 
software para a China e montam seus próprios laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. A 
China não precisaria nacionalizar esses investimentos tomando a propriedade física, como fizeram 
historicamente as nações; só precisaria ignorar os direitos de propriedade intelectual, segredos 
comerciais, e patentes das fábricas e processos instalados pelos investidores ocidentais. 
 
Adicionalmente, não haveria razão para pressupor que a mágica das marcas americanas vai 
funcionar na China. Por exemplo, muito pouco do vestuário americano realmente é feito nos EUA 
e parece pouco plausível que as indústrias americanas teriam a probabilidade de ganhar muito 
dinheiro vendendo bens fabricados na China de volta para a China. 
 
Finalmente, é importante lembrar que a China já produz muito mais engenheiros, cientistas e 
especialistas em computação que os EUA. Além disso, o país já tem um enorme superávit 
comercial com o Ocidente. Não se trata de uma nação do terceiro mundo sem dinheiro e 
esperando desesperadamente uma infusão de capital e expertise dos EUA para introduzir novas 
eficiências. 
 
Em resumo, esse pode ser um cenário em que a China vende produtos por todo o mundo, mas 
precisa de muito pouca coisa do exterior, com a exceção de matérias-primas. Poderia ser um 
cenário em que, em uma década ou mais, a China destrói domesticamente as indústrias dos EUA, 
ao mesmo tempo em que põe fim às esperanças dos que tentam investir na China. 
 
Como parte de suas estratégias de mitigação de risco ao se deparar com esse cenário, as 
empresas devem: 
 
- Entender as implicações desse cenário para a propriedade intelectual e compartilhar apenas o 
que podem proteger ou se dar ao luxo de perder. Não devem compartilhar aquilo que não podem 
proteger ou perder, não importa quão grande seja o ganho econômico no curto prazo; 
 
- Administrar suas expectativas e não esperar superar as vendas dos fabricantes internos chineses 
de automóveis, computadores e telecomunicações. Também não devem ter a expectativa de 
manter por muito tempo qualquer vantagem tecnológica sobre as empresas chinesas; 
 
- Ter consciência de que a China produz a maioria dos bens, roupas, entretenimento e artigos 
esportivos vendidos ao Ocidente e que os designs serão copiados e disponibilizados 
imediatamente nas áreas em que o design ocidental for desejado. Não devem permitir que o 
medo de serem deixadas fora do potencialmente imenso mercado de consumo da China as leve a 
fazer investimentos que nunca poderão pagar seus custos; 
 
- Gerenciar os riscos em seus próprios mercados domésticos. Devem pensar sobre quais os 
setores que podem e que não podem ser salvos, investir de forma apropriada e fazer lobby por 
proteção - pelo menos no curto prazo. Também devem entender que o maior risco para a 
indústria ocidental é uma força de trabalho doméstica desqualificada e improdutiva; 
 
- Compreender onde existem as verdadeiras oportunidades. A Marriott and Holiday Inn já tem 
fortes marcas na China. Detém expertise superior em administração de hotéis e de marca, e suas 
propriedades no país estão ligadas a seus sistemas globais. O grosso da mão-de-obra de hotelaria 
é sempre local, de forma que essas empresas não terão uma desvantagem em termos de custos, 
já que têm sistemas de treinamento superiores, que realmente resultarão em custos de mão-de-



obra mais baixos. É claro que haverá outras empresas e setores que estarão bem posicionadas 
para competir, mesmo neste cenário. 
 
- Paralelamente aos governos, compreender as implicações de um mercado chinês em 
crescimento rápido como um competidor por matérias-primas em todo o mundo, e o impacto 
disso no preço de commodities como petróleo, borracha, polpa de madeira, aço e grãos. 
 
Participante global de crescimento lento 
 
Este é um cenário em que os desafios de integrar a população ao mercado global são mais 
complexos do que previam as autoridades chinesas, demoram mais para ser superados e 
produzem apenas resultados contraditórios. Esse quadro pode ser conseqüência de diversos 
fatores, como o acesso limitado aos recursos e matérias-primas necessários, corrupção, poluição 
e degradação ambiental ou a explosão de uma pandemia de doenças infecciosas. 
 
Neste cenário, a China se torna cliente de alguns bens ocidentais e, ao mesmo tempo, um 
competidor ainda mais eficiente do que atualmente em outros. Os principais riscos a serem 
gerenciados pelas empresas ocidentais são o superinvestimento e, portanto, desenvolvimento de 
capacidade maior do que o mercado pode absorver. A principal estratégia de mitigação de risco 
para os governos estrangeiros seria manter o foco em prevenir que esse cenário aos poucos se 
transforme num quadro muito pior, descrito em seguida. De fato, os anúncios recentes por parte 
da liderança chinesa, sob o argumento de que a estabilidade vem em primeiro lugar, mesmo em 
época de grande progresso econômico e desigualdade na distribuição de riqueza, sugere que o 
governo central está tomando atitudes sem demora para garantir que não haja perda de controle. 
 
Outsider frustrado e instável  
 
O crescimento lento pode produzir uma China que não é uma ameaça econômica global para o 
Ocidente nem um mercado que oferece oportunidades ilimitadas, mas com efeitos potencialmente 
desestabilizadores caso as mudanças não sejam tão rápidas ou universais como espera a 
população. Este é um cenário em que a China falhou no seu grande experimento econômico. O 
regime comunista já desmoronou ou é levado a medidas desesperadas para evitar ser derrubado 
do poder. 
 
Este cenário é uma alternativa aterradora em relação às alternativas benignas de parceiro 
econômico global ou de predador econômico global. A China se tornaria uma mega-versão da 
Coréia do Norte, e não da Coréia do Sul, caracterizada pela fome, luta de classes e étnica, elites 
educacionais subutilizadas e massas ressentidas. 
 
Qualquer instabilidade política na nação mais populosa do mundo deve ser levada a sério. 
Agitação interna muitas vezes é acompanhada de aventureirismo diversionista no exterior, o que 
seria inquietante para Taiwan, Japão e mesmo a Índia. De fato, ocorreram algumas exibições de 
poder militar pouco características e talvez incompreensíveis na forma da ameaça do general Zhu 
Chenghu de usar armas nucleares se o Ocidente interferir em suas políticas em relação a Taiwan. 
 
Dito isso, a China não é uma nação pobre de terceiro mundo, incapaz de sustentar sua população; 
a agitação pode ser amenizada, no curto prazo, queimando uma parte das enormes reservas em 
dólares e em investimentos denominados em dólares que a China tem, na compra de bens de 
consumo. Entretanto, as implicações para a economia dos EUA e para o valor do dólar podem ser 
desestabilizadoras no mundo ocidental. 
 
Este cenário não representa um risco para as corporações individualmente tanto quanto para 
todos os vizinhos da China e, potencialmente, estados ao redor do mundo que poderiam 
mergulhar numa guerra como resultado de conflitos nessa região. Por isso, as principais técnicas 
de mitigação de risco são dirigidas aos governos, basicamente aos dos EUA, Rússia, Índia, Coréia 



do Sul e Japão, que têm que cooperar de forma a limitar os riscos inerentes a este cenário. O país 
que corre o maior risco, naturalmente, é Taiwan. 
 
Integração e conclusões  
 
Podem-se prever cenários futuros muito diferentes para a China, com riscos e oportunidades 
muito distintos. Não se trata de uma questão de proteger-se contra mudanças em parâmetros 
simples, como taxas cambiais ou taxas de juros, ou mesmo proteger-se contra parâmetros mais 
complexos, como taxas de crescimento relativas de produtividade do setor de tecnologia dos EUA 
e da China. É, ao contrário, uma questão de proteger-se evitando preparar-se para o mundo 
errado. Não conhecemos nenhum jeito simples de fazer isto, mas descobrimos que a melhor 
proteção é especificar as alternativas por itens, considerar os riscos e oportunidades associados a 
cada uma delas, e preparar-se separadamente para cada uma. Preparação não significa 
necessariamente investimentos maciços que serão inúteis se um cenário em particular não se 
concretizar. A preparação baseia-se na análise da estratégia e dos recursos exigidos para cada 
cenário, e a implementação de alguma estratégia de proteção que possibilite uma reação rápida 
para cada resultado. Alguns dos cenários que esboçamos são encorajadores, mas poucos são tão 
encorajadores ou sem risco como o futuro oficial pressuposto pela maioria das corporações 
estrangeiras. 
 
O mercado chinês, na verdade, é grande demais para ser ignorado. A China pode, no final das 
contas, representar um grande mercado não explorado para os bens e serviços ocidentais. 
Atualmente, porém, parece mais provável que se desenvolva no sentido de se tornar um enorme 
mercado para os próprios industriais chineses e um competidor de baixo custo para as indústrias 
de consumo restantes no ocidente, especialmente bens duráveis de tecnologia avançada que, até 
agora, estão a salvo da competição chinesa. E, igualmente importante, com o seu suprimento 
vasto e crescente de trabalhadores com treinamento técnico, a China provavelmente vai se tornar 
um sério competidor dos EUA e da Índia na terceirização de software e outros serviços. As 
principais técnicas de gerenciamento de risco para as empresas ocidentais envolvem o 
gerenciamento de suas expectativas de encontrar vastas e lucrativas oportunidades de 
investimento na China, o gerenciamento de sua exposição à perda de crucial propriedade 
intelectual, o treinamento de sua força-de-trabalho interna e a proteção dos setores domésticos 
que ainda podem ser protegidos. 
 

 
 
Leia Mais 
 
Como fazer um portfólio sem quebrar os ovos 
Harry M. Kat 
 
Diversificação e derivativos podem ser valiosas ferramentas para gerenciar um portfólio de 
investimentos, mas cada uma dessas opções exige uma compreensão séria dos muitos aspectos 
de risco envolvidos. 
 
Todos os dias, assumimos uma montanha de riscos. Tentamos controlá-los da melhor forma 
possível por meio de várias técnicas, até mesmo a de olhar para os dois lados antes de atravessar 
a rua para comprar um seguro contra incêndio. Entre os investidores, cujo dinheiro financia as 
altas e baixas dos mercados de capital, duas técnicas de gestão de risco são bastante populares: 
a diversificação, que pode ser traduzida como "não coloque todos os ovos na mesma cesta", e os 
derivativos, contratos financeiros cujas recompensas dependem exclusivamente do 
comportamento de um ou mais índices. Este artigo discute essas técnicas e alguns de seus prós e 
contras. 
 
 



Diversificação 
 
Uma investidora que aplica todo o seu dinheiro em uma única ação assume um risco enorme pois 
seu lucro dependerá exclusivamente do desempenho daquela ação. Se o preço subir 20% ela 
lucrará 20%. Se cair 20% ela perderá 20%. Se tivesse investido em duas ações, tudo seria 
diferente. Haveria uma compensação entre lucros e perdas e o lucro da investidora cairia em uma 
faixa bem mais apertada. Em outras palavras, podemos esperar que a diversificação reduza a 
variabilidade dos lucros ou podemos esperar, de antemão, uma dispersão total dos possíveis 
resultados. 
 
Um dos principais ingredientes da diversificação bem-sucedida é a combinação de ativos ou 
classes de ativo sem grandes ligações entre si. Por exemplo, é melhor aplicar em uma empresa de 
petróleo e em uma editora do que em ações de duas empresas de petróleo. No primeiro caso, as 
chances de contrabalançar os prejuízos são bem menores. 
 
Tudo tem preço na vida! Os diferentes componentes do risco 
 
Por definição, o lucro esperado de um portfólio é igual à média dos lucros esperados dos ativos 
que compõem o portfólio. Ou seja, embora a diversificação reduza a variabilidade total do lucro 
não reduz, necessariamente, o lucro esperado. Sempre que combinamos ativos e lucros 
semelhantes, o portfólio não sofre com a diversificação. É por isso que é comum ouvirmos que a 
diversificação praticamente não custa nada. Isso porque, ao combinarmos ativos ou classes de 
ativos em um portfólio, a variabilidade total do lucro do portfólio diminui sem afetar o lucro 
esperado. 
 
A noção da inexistência de custo deixa de lado um ponto muito importante. O risco significa mais 
do que a simples dispersão total dos resultados possíveis. Dois portfólios podem ter o mesmo 
grau de variabilidade total do lucro e serem totalmente diferentes em outros aspectos. Um deles 
pode implicar uma probabilidade relativamente alta de causar uma surpresa desagradável e que 
não percebemos quando analisamos apenas a variabilidade total. 
 
O risco é um monstro de mil cabeças. Se olharmos apenas para uma delas, ficará impossível 
descrever o monstro e suas mil cabeças. Para vencer esse monstro precisamos estudar o animal 
inteiro. O que precisamos analisar? Além da dispersão total dos resultados possíveis - que 
mensuramos utilizando o cálculo estatístico de desvio padrão -, precisamos analisar melhor o que 
acontece nas extremidades - utilizando dois tipos de cálculo estatístico menos conhecidos, a 
assimetria e o achatamento. Grosso modo, a assimetria calcula se há uma grande probabilidade 
de ocorrer uma surpresa desagradável (assimetria negativa) ou agradável (assimetria positiva). O 
achatamento pode ser interpretado como a medida de um dos elementos que entram no jogo, ou 
seja, quanto maior a probabilidade de um resultado extremo, mais o investimento se parecerá 
com um jogo. Como os efeitos compostos são muito importantes, os investidores de longo prazo 
preferem evitar grandes perdas intermediárias. Muitos preferem que a assimetria seja grande e o 
achatamento tão pequeno quanto possível. 
 
Portanto, o risco é composto, no mínimo, por três elementos diferentes: o desvio padrão (a 
dispersão geral nos resultados possíveis), a assimetria (a probabilidade relativa de uma surpresa 
positiva ou negativa), e o achatamento (a probabilidade de um resultado extremo). Aplicando-se 
esse conceito ampliado de risco aos mercados de capital, observamos algo muito significativo. Por 
exemplo, quando um investidor diversifica suas aplicações em fundos hedge e empresas privadas, 
essa diversificação pode implicar uma troca entre os elementos do risco. Quando ele aplica em um 
novo ativo ou classe de ativo, o desvio padrão do lucro de seu portfólio é menor. Pode acontecer, 
no entanto, que a assimetria do portfólio seja menor e/ou o achatamento maior. Nesse caso, o 
custo é inevitável porque, ao pagar por desvio padrão mais baixo, o investidor aceita 
características menos atraentes de assimetria e/ou achatamento. 
 



A diversificação com os fundos hedge 
 
A moda atual dos fundos hedge é um bom exemplo de como pode ser perigoso ignorar a 
assimetria e o achatamento. Muitos investidores e fundos hedge ainda trabalham com a estrutura 
de risco tradicional, na qual a única medida do risco é o desvio padrão. Para eles, a diversificação 
não passa de uma forma de aumentar o desvio padrão e manter os lucros esperados. Esses 
investidores aplicam no maior número possível de fundos hedge porque acreditam que, quanto 
menor o número de ativos desvinculados em seu portfólio, maiores serão os benefícios da 
diversificação. Infelizmente, quando a assimetria e o achatamento são levados em conta, a teoria 
vai por água abaixo. Algumas estratégias usadas pelos fundos hedge (como a arbitragem de 
renda fixa, a arbitragem de fusões e os títulos de dívida com alto risco de crédito) tendem a exibir 
propriedades de assimetria bastante estranhas. Acrescentar essas estratégias a um portfólio 
provoca a queda do desvio padrão mas, ao mesmo tempo, reduz a assimetria e, portanto, 
aumenta o risco de uma surpresa desagradável. Outras estratégias (como macro global e futuros 
administrados, por exemplo) têm características exatamente opostas. Essas estratégias também 
aumentam o desvio padrão, mas tendem a aumentar a assimetria, ou seja, criam um potencial 
mais alto para uma surpresa agradável. 
 
As propriedades de assimetria e achatamento de algumas estratégias dos fundos hedge são 
definitivamente mais atraentes que outras. Portanto, quando a assimetria e o achatamento são 
levados em conta, para os fundos hedge¸ a diversificação deixa de ser uma mera questão de 
realizar grandes lucros utilizando o maior número possível de estratégias. Ao contrário, essa 
decisão se transforma em uma busca por fundos totalmente desvinculados das classes de ativo 
tradicionais mas que, ao serem incluídos no portfólio, não introduzam nenhum efeito colateral 
negativo em termos de assimetria e achatamento. É óbvio que, para descobrir tais fundos, é 
preciso uma compreensão total das estratégias dos fundos hedge, além de muita dedicação e 
trabalho árduo. Sem custo? Ora, ora! 
 
Os derivativos e a gestão do risco 
 
Em termos de potencial de lucros e perdas, a diversificação afeta ambos. Como reduz o spread 
global dos resultados possíveis, ela também reduz o risco de baixa e o potencial de aumento. Os 
investidores, no entanto, preferem se livrar do risco de baixa e manter o potencial de aumento. 
Em um mercado no qual tudo tem seu preço, talvez seja pedir demais, mas nada nos impede de 
tentar chegar o mais perto possível da situação ideal. É aí que entra o fascinante mundo dos 
derivativos. 
 
O derivativo é um contrato firmado entre duas partes e que especifica um ou mais fluxos de caixa 
futuros, cujos tamanhos não são determinados antecipadamente, mas que dependem do valor 
futuro de certos índices, como o S&P500, o Euribor de seis meses ou o preço do ouro. Como os 
fluxos de caixa incluídos nesses contratos dependem exclusivamente dos preços de mercado, os 
derivativos são particularmente adequados à gestão do risco. Vamos supor que uma pessoa tenha 
um grande portfólio de ações, com uma distribuição de ações bastante semelhante à do índice 
S&P500. Vamos supor, também, que essa pessoa acreditava que o mercado acionário estava 
preparado para um importante ajuste. Uma opção seria simplesmente vender as ações. Mas, isso 
poderia ser uma operação cara e problemática. Como alternativa, a pessoa poderia firmar um 
contrato com um banco de investimento que incluísse uma cláusula especificando claramente que, 
dali a seis meses, ela pagaria ao banco um valor equivalente ao valor do índice S&P500 do dia. O 
banco, por sua vez, lhe pagaria o valor equivalente ao valor corrente do índice S&P500. É óbvio 
que, na prática, ocorreria apenas uma troca de saldos. Se o S&P500 caísse, o banco pagaria à 
pessoa o valor equivalente à queda, daí compensando a perda ocorrida no portfólio. Se o índice 
subisse, a pessoa pagaria ao banco o valor correspondente ao aumento e teria uma queda no 
lucro de seu portfólio. 
 



O contrato acima descrito, conhecido como contrato de entrega futura, estabelece o valor do 
portfólio atual. As perdas são compensadas e os lucros são gastos com o banco. Mas não é isso 
que o investidor busca. Ele quer se proteger contra a queda, mas também manter o aumento pelo 
maior tempo possível. Isso só ocorreria se o banco garantisse ao investidor o direito de cancelar o 
contrato firmado no dia do vencimento. Nesse caso, o investidor simplesmente deixaria o contrato 
em aberto caso o índice caísse e o revogaria caso o índice subisse. Embora o contrato ainda 
mantenha muito das características do contrato a termo, ele deixa de ser considerado como tal e 
passa a ser chamado de opção. Como é o investidor que tem o direito de revogar o contrato no 
vencimento, ele sabe que jamais irá perder. O banco, cujo lucro é a perda do investidor, e vice-
versa, sabe que nunca vencerá e não deseja entrar no ramo dos contratos de opção, a menos que 
receba um adiantamento suficiente para compensar o risco que irá assumir. Essa troca é 
conhecida como prêmio da opção. O nível do prêmio depende de muitos fatores e o mais 
importante deles é a volatilidade do índice utilizado no contrato. Quanto mais volátil o índice, 
maior o prêmio. Isso faz sentido porque quando um índice se torna mais volátil há mais riscos a 
serem protegidos. 
 
Diversificação x derivativos 
 
A diferença entre diversificação e opções é mais clara. A diversificação elimina parte do potencial 
de baixa, mas as opções podem eliminá-lo por completo. Por outro lado, a diversificação tem sua 
recompensa ao desistir de parte do potencial de alta, enquanto as opções são recompensadas 
pelo estabelecimento de uma quantia inicial fixa. Isso significa que o custo das opções está 
sempre à vista, enquanto o custo da diversificação só é percebido quando o mercado sobe. 
 
O que fazer? Assumindo-se que muitos investidores preferem um crescimento estável e que 
descobrem ativos ou classes de ativo com poucas relações entre si e sem efeitos colaterais 
negativos em termos de assimetria e achatamento, a diversificação se torna uma necessidade. As 
opções também poderiam ser utilizadas, mas isso depende muito da motivação do investidor para 
aplicar seu dinheiro. Para um investidor de longo prazo e sem dívidas, não tem muito sentido 
aplicar em opções apenas em função da proteção. O investidor poderia aceitar o risco de baixa 
remanescente depois de diversificar seu portfólio e de embolsar os prêmios das opções, prêmios 
esses que, caso contrário, teria de pagar. 
 
As coisas mudam de figura quando o investidor tem muitas dívidas. Nesse caso, sua capacidade 
de liquidá-las deve ser uma de suas principais metas. Os fundos de aposentadoria complementar 
são um bom exemplo. O objetivo desses fundos é garantir aos participantes recursos suficientes 
para que se aposentem sem precisar mudar profundamente seu padrão de vida. Isso requer um 
retorno mínimo ao longo do tempo. Quanto mais alto, melhor, obviamente. Um retorno mais 
baixo seria desastroso. Além disso, e apesar de a maioria desses fundos trabalhar com um 
horizonte de longo prazo, seu desempenho em investimentos geralmente é avaliado em bases 
anuais ou trimestrais. Quando seu desempenho de curto prazo é excepcionalmente ruim, seus 
patrocinadores - aqueles que serão chamados para cobrir os déficits - podem desistir, o que 
também seria desastroso para os participantes. Nos últimos anos, temos visto muitos exemplos 
dessa situação, no Reino Unido e em outros países. 
 
Os fundos de previdência complementar e os derivativos 
 
Tendo em mente o que foi dito acima, os fundos de previdência complementar têm bons motivos 
para transformar a proteção contra o risco de baixa em sua principal prioridade, mesmo quando 
os custos em termos do potencial de alta possam ser bastante altos. Embora não haja muitos 
estudos nessa área, uma pesquisa (consultar Kat, Kocken e Van Capelleveen* e Engel, Kat e 
Kocken**) confirma que, no longo prazo, o uso de contratos a termo e de opções para proteção 
contra os riscos da taxa de juro e do mercado acionário - dois dos riscos mais importantes que 
ameaçam o portfólio dos fundos de previdência complementar mais conhecidos - reduz 



substancialmente o risco da insuficiência de fundos. Poderíamos até dizer que, no ambiente atual, 
o uso dos derivativos é quase uma necessidade. 
 
Surpreendentemente, embora os derivativos já existam há pelo menos 25 anos, os 
administradores dos fundos de previdência complementar ainda não reconheceram seu potencial 
como ferramenta de gestão do risco. Todos eles diversificam, mas quase nenhum usa os 
derivativos. Há dois motivos para isso: (1) eles consideram os derivativos muito complicados. São 
poucos os administradores com experiência em derivativos. Eles não sabem como são fixados os 
preços, como são negociados e como são documentados; e (2) o risco pessoal de ser o primeiro a 
se aventurar a usar os derivativos é substancial. No mundo da gestão de recursos, tudo gira em 
torno do desempenho relativo dos concorrentes e dos colegas. Um fundo que utiliza os derivativos 
para se proteger parece relativamente bom quando há uma queda no mercado. Se ocorrer um 
aumento, no entanto, o custo dessa proteção faz o administrador pôr a mão no freio. Não são 
muitos os administradores que estão preparados para assumir um perfil de risco dessa natureza. 
Muitos fundos preferem fracassar do modo tradicional a vencer usando "modernismos". 
 
É claro que os dois motivos citados são totalmente irrelevantes. Os derivativos não são, 
necessariamente, mais complicados que a diversificação. Como dito acima, uma diversificação 
adequada requer um conhecimento profundo sobre o que, exatamente, está sendo oferecido no 
mercado de capitais. Não é por ser complexa que uma coisa deva ser ignorada. Os fundos de 
previdência complementar têm responsabilidades perante seus participantes e deveriam utilizar 
todos os meios à sua disposição, complicados ou não, para cumprir suas metas. 
 
Conclusão 
 
Para administrar adequadamente o risco, é preciso compreendê-lo. Seus vários aspectos devem 
ser mensurados separadamente e as trocas entre eles profundamente estudadas. Quando isso 
acontece, fica claro que nem sempre a diversificação eficiente é tão direta, como muitos afirmam, 
já que pode ocorrer uma troca mútua dos diferentes elementos do risco durante a montagem de 
um portfólio. Da mesma forma, o potencial pleno dos derivativos só pode ser valorizado no 
contexto do conceito de risco multifacetado. O risco é uma única palavra, mas, obviamente, não é 
um número. 

 
 
Leia Mais 
 
Avaliar o risco é a chave do bom desempenho 
Sir Andrew Likierman 
 
Quando se avalia o desempenho da empresa, o risco raramente é mencionado. Mas a análise de 
risco é uma parte crucial de qualquer processo de tomada de decisão e, em geral, o sucesso do 
negócio deve ser considerado à luz da eficácia da sua gestão. 
 
É impossível separar a medida do desempenho de uma empresa e da sua administração dos 
riscos assumidos para alcançar esse desempenho. Afinal, o objetivo dos negócios é obter retornos 
depois de assumir riscos, e os investidores esperam que os retornos tenham relação com os 
riscos. Contudo, quando se compara o desempenho de várias empresas, raramente há menção 
dos riscos. 
 
A avaliação de riscos é parte integral de um processo de tomada de decisões bem fundamentado, 
e o desempenho da equipe gestora deve levar em conta a gestão de riscos. Talvez os gestores 
creiam que sua intuição e seu discernimento já bastam. O perigo é que isso deixa os riscos sem 
planejamento e sem administração. 
 
Este artigo explora as relações fundamentais entre o risco e o desempenho: 



 
- O risco na avaliação do desempenho geral da empresa 
 
- O risco em relação ao desempenho dentro da empresa, para: a) atividades e funções, e b) 
remuneração 
 
Ao estabelecer essas relações é importante lembrar que as abordagens variam muito entre as 
diferentes culturas de negócios. Por exemplo, costuma-se considerar, e com razão, que os EUA 
estão mais acostumados do que muitos países europeus com as conseqüências extremas de se 
assumir riscos - grande riqueza, ou então a falência. 
 
As abordagens também variam dentro de cada cultura. Por exemplo, no setor financeiro as 
operações diárias são dominadas, inevitavelmente, pela gestão de risco, assim como a 
necessidade de satisfazer as exigências dos órgãos reguladores domésticos e internacionais. 
 
Em contraste, empresas de outros setores costumam lidar com os riscos de maneira menos 
sistemática. É claro que o tamanho da empresa é relevante. Em alguns países, as empresas de 
capital aberto são obrigadas a demonstrar controles efetivos, inclusive em relação aos riscos. 
Inversamente, nas empresas pequenas e médias, embora a sobrevivência dependa da consciência 
dos riscos, a atenção que estes recebem (quando recebem) é mais informal. 
 
Um dos pontos fracos das medidas tradicionais de desempenho, tais como o retorno sobre o 
investimento - seja baseado no lucro (por exemplo, retorno sobre os ativos) ou baseado no capital 
(por exemplo, o fluxo de caixa "livre") - é que elas não levam em consideração os riscos. A 
comparação entre desempenhos é feita como se as empresas assumissem riscos iguais. É claro 
que isso é absurdo. Bagdá é um lugar mais arriscado para fazer negócios do que qualquer cidade 
inglesa, os junk bonds (papéis de alto risco) de alta rentabilidade são mais arriscados que os 
títulos do governo britânico. 
 
Uma das maneiras de levar em conta essa discrepância é incorporar o risco nas medidas de 
desempenho - por exemplo, calculando um retorno sobre o capital ajustado conforme os riscos. 
 
Usar um modelo de lucro econômico que compara o retorno com o custo do capital permite que o 
risco se reflita no custo do capital utilizado. Esse modelo pode, então, vincular-se ao processo de 
tomada de decisões dentro da empresa. Seja qual for a medida usada, deve ser acompanhada por 
um comentário que dê a perspectiva correta aos números apresentados. 
 
Os investidores em empresas de capital aberto podem levar os riscos em consideração 
comparando o retorno total aos acionistas com o índice ajustado pelo risco, usando o Beta da 
empresa, uma medida de risco sistemático relativo. O índice Sharpe, que compara o retorno com 
a volatilidade do retorno, também é muito usado para a avaliação do portfólio financeiro, embora 
possa ser aplicado em contextos mais amplos. 
 
Os investidores podem usar os sinais que o mercado emite para os riscos, incluindo avaliações 
implícitas por meio de índices futuros da relação preço/lucro e fazendo um balanço das 
recomendações dos analistas quanto à compra e venda de ações. Contudo, essas são apenas 
indicações, afetadas por muitos outros fatores. 
 
O grau de imprecisão será maior para empresas de capital fechado, já que a ausência de um 
preço no mercado torna as comparações mais complexas, e elimina as maneiras de apresentar o 
Beta da empresa. Portanto, a avaliação do risco será mais subjetiva - um dos motivos para o 
desconto atribuído às companhias limitadas. 
 



Em contraste, os emprestadores têm maneiras já bem estabelecidas de medir o risco de 
inadimplência. As principais agências de classificação, assim como as instituições financeiras, 
apresentam continuamente critérios de risco, sujeitos a exames atentos e contínuos. 
 
Risco e atividades/ funções 
 
O risco afeta todos os aspectos das operações de uma empresa. Em geral as empresas têm mais 
consciência das implicações do risco sobre o preço dos financiamentos que desejam levantar. Mas, 
como ilustram outros artigos nesta série, o risco também afeta a reputação de uma empresa, 
assim como sua capacidade de comprar, vender, ou contratar e pagar seu pessoal. 
 
Depois de identificar o apetite por riscos demonstrado pela diretoria, administrá-los corretamente 
- quer eliminando, tolerando, diversificando ou transferindo os riscos - é fundamental para o 
desempenho de uma empresa e um fator chave para diferenciar entre a boa a e a má 
administração. 
 
Muitas vezes as empresas associam administrar risco com evitar problemas - em especial, evitar 
ficar sem capital. Mas no contexto do desempenho, a verdadeira habilidade consiste em 
administrar os riscos, e não em evitá-los. A gestão de risco abrange um amplo leque de 
atividades. A classificação convencional entre riscos estratégicos, financeiros e operacionais pode 
ser um ponto de partida útil, mas é prudente não se apegar a ele. Os riscos se relacionam uns 
com os outros, e com o tempo podem mudar de categoria. 
 
Considerando que suas operações consistem, no fundo, em administrar o risco de seus portfólios 
de empréstimos tomados e empréstimos feitos, o desempenho das empresas do setor financeiro 
está atrelado inexoravelmente ao sucesso da sua gestão de risco. Mesmo antes de ser reforçada 
nos últimos anos por exigências externas, em especial do comitê de Basiléia, já havia esquemas 
mais sólidos do que para outros tipos de empresas, incluindo o uso de técnicas como a do valor 
em risco. 
 
Já as técnicas para medir o risco em setores não-financeiros são menos desenvolvidas, em parte 
porque os fatores são menos diretos e objetivos, mas também devido à falta de consciência. O 
gestor pode afirmar que está levando os riscos em consideração; mas essa autoconfiança não se 
justifica se ele administrar apenas aquilo que é facilmente reconhecível e quantificável. Suas 
ações serão distorcidas se não equilibrarem o lado negativo com o positivo. 
 
Considere a experiência da Marconi, fabricante de equipamentos para telecomunicações. A 
empresa se enfraqueceu nos 20 anos em que não assumiu riscos suficientes; mas quase quebrou 
devido aos riscos financeiros e estratégicos excessivos de 1998 a 2001. 
 
Quais são as áreas onde a análise de riscos é relevante para o desempenho no contexto das 
atividades e funções? Elas incluem: 
 
- Identificar as vulnerabilidades e as oportunidades na estratégia e na alocação de verbas 
 
- Avaliar a possibilidade de estouro de custos e de cronograma ao administrar projetos 
 
- Incorporar a análise de riscos na definição de objetivos e nas medidas de desempenho - por 
exemplo adotando o balanced scorecard e os indicadores de riscos principais 
 
- Identificar a probabilidade de riscos e seu impacto na continuidade das operações - por exemplo 
usando "heat charts", ou tabelas de temperaturas, colorizadas de modo a mostrar a relação entre 
essas duas coisas. 
 



Uma das maneiras com que uma empresa pode incorporar o risco sistematicamente é através da 
gestão baseada em valores, que compara o retorno de uma empresa ao custo, ajustado ao risco 
envolvido, do capital usado para gerar esse retorno. Ao incorporar o custo do capital, técnicas 
como o valor econômico agregado ou o retorno do fluxo de caixa sobre o investimento (CFROI, 
Cash Flow Return On Investment) estabelecem a relação com valor para o acionista, e também 
oferecem uma base clara para se escolher entre várias alternativas. Contudo, o uso dessas 
técnicas continua limitado e muitas empresas preferem confiar em métodos menos formais. 
 
Risco e remuneração 
 
A terceira área em que o risco e desempenho estão vinculados é na remuneração conforme o 
desempenho (remuneração aqui significando todo o pacote salarial). O elemento de risco se aplica 
tanto às empresas como aos indivíduos que nelas trabalham. 
 
Nesta área, a atenção do público em geral se focaliza na remuneração dos executivos em grandes 
empresas de capital aberto. Inevitavelmente, pagar altos salários quando os lucros caíram geram 
acusações de que o pagamento recompensou o fracasso, sinalizando que a remuneração não foi 
atrelada ao risco. 
 
Administrar essa relação é o papel central do comitê de remuneração. Existem muitas armadilhas 
onde esses comitês podem cair. Por exemplo, esquemas de risco assimétricos, onde lado negativo 
para o indivíduo é menor que o lado positivo; colocar uma quantia grande demais ou pequena 
demais em risco; e deixar de considerar a relação risco/ recompensa ao elaborar um esquema de 
remuneração. 
 
O comitê deve tratar dessas questões definindo os níveis de pagamento - ou seja, em termos 
econômicos, definindo um contrato eficiente que equilibre os riscos contra os incentivos 
financeiros. 
 
Atrelar a remuneração ao desempenho abaixo do nível executivo, ou em empresas de capital 
fechado, é um processo menos aberto ao público, mas que gera problemas semelhantes, e 
internamente não é menos atribulado. A capacidade de equilibrar os riscos e as recompensas de 
uma maneira considerada justa é a base de qualquer bom esquema de incentivos. 
 
Conclusões 
 
É quase impossível argumentar que não se deve levar em conta o risco ao avaliar o desempenho 
e a tomada de decisões: 
 
- A comparação de desempenho entre diferentes empresas deve incorporar o fator risco, seja nas 
mensurações ou em um comentário. 
 
- A gestão de risco deve ser integrada aos negócios, e não tratada como um extra opcional. O 
risco deve ser administrado, e não evitado, aceitando-se que nem todos os riscos são 
quantificáveis. 
 
- O risco deve ser tratado como elemento essencial na remuneração por desempenho. 
 
Alguns investidores, e muitos gestores, acreditam que é supérfluo fazer avaliações sistemáticas 
de risco. Eles acreditam que sua experiência e intuição já bastam. Esta, porém, é uma hipótese de 
alto risco. 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Lidando com o choque cultural nas fusões e aquisições 
Richard Schoenberg 
 
Questões de incompatibilidade cultural podem ser especialmente complexas em aquisições 
internacionais, onde os valores e as práticas de uma equipe gestora mista refletem as influências 
de suas respectivas culturas empresariais e nacionais. 
 
As aquisições internacionais representam hoje cerca de um quarto de todas as atividades de 
fusões e aquisições (F&A). Só no ano passado, foram investidos mais de US$ 425 bilhões em 
aquisições internacionais. Entre as mais recentes incluem-se a aquisição feita pelo Banco 
Santander Central Hispano do banco britânico Abbey National, a planejada fusão entre o 
Unicredito Italiano e a alemã HVB, e a atual oferta da Saint Gobain para adquirir a BPB, fabricante 
britânica de gesso acartonado. 
 
Apesar desse alto nível de atividade, é visível o baixo desempenho em muitas aquisições 
internacionais. No ano passado, pesquisas realizadas na Universidade de Exeter concluíram que as 
aquisições internacionais feitas por empresas britânicas produzem, em média, retornos negativos 
para os acionistas da adquirente. As aquisições feitas por empresas britânicas nos EUA deram 
resultados especialmente sofríveis, gerando, em média, um retorno negativo de 27% nos cinco 
anos seguintes à transação. 
 
Nossa pesquisa analisou até que ponto uma aquisição atinge seus objetivos originais, medidos de 
três a cinco anos após a transação. Aplicando essa métrica a uma amostra de 129 aquisições 
feitas por empresas britânicas na Europa continental, 54% das adquirentes afirmaram que o 
desempenho de suas aquisições foi de neutro até altamente insatisfatório. Em comparação, a 
porcentagem numa amostra de estrutura semelhante, em aquisições puramente domésticas no 
Reino Unido, foi de 39%. Os dados detalhados revelam que as adquirentes internacionais têm 
desempenho significativamente inferior às adquirentes domésticas, tanto em relação aos objetivos 
financeiros como aos de mercado (por exemplo, ganhar conhecimentos sobre o mercado local). 
 
Choque cultural 
 
Com freqüência esse alto índice de fracasso é atribuído ao "choque cultural". Questões de 
incompatibilidade cultural podem ser especialmente complexas em aquisições internacionais, onde 
os valores e as práticas de uma equipe gestora mista refletem as influências de suas respectivas 
culturas empresariais e nacionais. Por exemplo, considerou-se que a fusão DaimlerChrysler unia a 
filosofia da Daimler-Benz, relativamente avessa a riscos e direcionada para a engenharia, com o 
estilo da Chrysler, mais empresarial e direcionado para o mercado. Mas essa fusão também foi 
vista como um encontro entre os valores dos acionistas alemães com as práticas comerciais 
americanas, mais agressivas. 
 
A cultura é um conceito amplo e difuso, que pode significar coisas diferentes para pessoas 
diferentes. Não surpreende que já se tenha usado a expressão "choque cultural" para descrever 
todo tipo de conflito organizacional que ocorre logo após uma aquisição. Assim, iniciamos uma 
pesquisa para compreender quais são os tipos específicos de incompatibilidade cultural que 
exercem impacto sobre o desempenho de uma aquisição internacional. Foram identificadas e 
examinadas seis dimensões de diferenças culturais, novamente no contexto de 129 aquisições 
feitas por firmas britânicas na Europa continental. Essas seis dimensões tratavam de diferenças 
entre os estilos de administração da adquirente e da empresa-alvo em termos de: formalidade da 
organização; participação na tomada de decisões; atitude em relação ao risco; sistematização da 
tomada de decisões; autoconfiança da equipe gestora; e atitudes em relação ao financiamento e 
alavancagem financeira. 
 



A principal dimensão com efeito mensurável no desempenho da aquisição foi a orientação relativa 
aos riscos. Quanto maior a diferença nas atitudes em relação ao risco entre a compradora e a 
empresa-alvo, menor a probabilidade de que a aquisição atingisse os objetivos iniciais. A direção 
da diferença não era relevante - ou seja, não importa se a mais avessa aos riscos é a adquirente 
ou a empresa-alvo. O que importa é a dimensão dessa diferença. 
 
Uma conclusão bastante surpreendente é que as diferenças nas outras cinco dimensões não 
exercem impacto significativo sobre o desempenho. Nosso estudo se concentrou nas transações 
européias, mas já foi encontrada uma relação semelhante entre a orientação relativa aos riscos e 
os resultados subseqüentes em aquisições internacionais feitas por empresas da "Australásia", 
numa pesquisa chefiada por Elizabeth Rose na Universidade de Victoria, em Wellington, Nova 
Zelândia. 
 
A orientação em relação ao risco indica diferenças mais amplas entre as empresas  
 
Por que a orientação relativa aos riscos é uma dimensão de especial importância na 
compatibilidade cultural em F&As internacionais? É porque essa diferença de atitude é sintomática 
de um espectro muito mais amplo de diferenças entre as duas organizações que estão se 
fundindo. Por exemplo, uma empresa propensa a assumir riscos em geral favorece as estratégias 
corporativas radicais, tem uma estrutura organizacional mais orientada para as tarefas, e assume 
de bom grado as mudanças. Em contraste, as empresas avessas ao risco costumam favorecer 
estratégias incrementais, têm uma estrutura organizacional hierárquica e uma abordagem mais 
comedida em relação às mudanças. Ou seja, as diferenças na orientação de risco entre a 
adquirente e o alvo apontam para um espectro muito mais amplo de diferenças organizacionais, 
que irão dificultar a implementação bem-sucedida de uma F&A. 
 
Na DaimlerChrysler, algumas questões de implementação relatadas, tais como as variações na 
política de remuneração e as diferenças entre a abordagem da Chrysler, mais direcionada para a 
equipe, e a estrutura mais hierárquica da Daimler-Benz, refletem a orientação subjacente das 
duas empresas em relação aos riscos. 
 
A questão é saber de que modo a empresa adquirente pode avaliar a extensão das diferenças, 
comparando sua própria orientação para os riscos com a observada na potencial empresa-alvo. 
Sem dúvida é preciso avaliar a compatibilidade organizacional no planejamento anterior a uma 
oferta de aquisição. Essa avaliação deve incluir a orientação das duas empresas em relação aos 
riscos. Especificamente, será que ambas têm uma ênfase semelhante em P&D e inovação? Quais 
são os níveis de risco nos investimentos procurados? Na tomada de decisão, assume-se um 
horizonte de tempo semelhante? Naturalmente, qualquer avaliação desses e de outros fatores 
organizacionais deve ser realizada em paralelo ao exame costumeiro das condições financeiras e 
comerciais e outras considerações convencionais, tais como a compatibilidade estratégica e o 
potencial para a criação de valor. 
 
Nossa pesquisa também investigou se as diferenças na orientação relativa aos riscos afetam 
certos tipos de aquisição mais do que outros. Uma idéia generalizada é que a incompatibilidade 
cultural pode ter pouca importância quando se prevê que haverá pouca interação operacional 
entre as duas empresas após a aquisição. Contudo, nossos resultados mostram que a presença de 
diferenças na orientação relativa aos riscos gerou resultados inferiores na aquisição, mesmo 
quando a empresa adquirida foi depois administrada como subsidiária independente, ou quando a 
equipe gestora anterior permaneceu no cargo. Nesses casos, a falta de integração após a fusão 
pode conservar as diferentes atitudes em relação ao risco. Em resultado, as diferenças 
subjacentes na filosofia da gestão podem continuar se manifestando - por exemplo, durante o 
processo de definição da estratégia ou em relação a novos sistemas de relatórios financeiros, 
gerando conseqüências negativas de comportamento e desempenho. 
 



As diferenças na orientação relativa aos riscos também exerceram influência negativa em 
aquisições de fábricas onde há uso intensivo de capital, tanto quanto nas transações feitas no 
setor de serviços - as quais constituíram cerca de um terço das aquisições internacionais 
examinadas. 
 
Essas constatações apontam para duas implicações. Primeira, antes da oferta de compra a 
empresa adquirente deve realizar uma avaliação completa da compatibilidade organizacional, seja 
qual for o tipo de aquisição. Segunda, administrar a empresa adquirida como uma subsidiária 
autônoma não é uma estratégia viável para evitar as conseqüências negativas das diferenças 
culturais. 
 
O isolamento organizacional é parte do problema 
 
Quando existem diferenças na orientação relativa aos riscos, como podem ser reconciliadas? Os 
indícios preliminares sugerem que o isolamento organizacional pode ser parte do problema. 
Nossos dados mostraram que as aquisições caracterizadas por um alto nível de interação pós-
fusão entre as duas equipes gestoras não foram afetadas pelas diferenças na orientação relativa 
aos riscos. Isso ocorreu, por exemplo, quando a empresa adquirida foi totalmente absorvida na 
nova controladora, ou quando houve substituição substancial da equipe executiva da empresa 
adquirida. Parece provável que nessas condições de elevada interação, quaisquer diferenças são 
assimiladas logo no início da aquisição. Muitas vezes isso envolve um conflito significativo; mas 
uma vez que se alcança um equilíbrio, a dinâmica cultural da pré-aquisição pode diminuir de 
importância, e o desempenho então se recupera. Em outras palavras, talvez seja o caso de se 
tolerar as dificuldades a curto prazo em troca de ganhos a longo prazo. 

 
 
Leia Mais 
 
O preço do raciocínio inovador 
Hans Blommestein 
 
Avanços extraordinários no gerenciamento de risco deram às empresas maior controle sobre seu 
destino, mas a temível complexidade de algumas técnicas usadas ameaça minar alguns de seus 
benefícios. 
 
A versão moderna da gestão de risco é vista hoje como componente estratégico fundamental e 
um dos fatores responsáveis pela criação de um ambiente de negócios radicalmente novo. Ao 
mesmo tempo, esses procedimentos de controle mais rigorosos constituem também um modo 
sofisticado de lidar com riscos em contextos cada vez mais complexos. Inovações feitas em 
contratos financeiros, como futuros, opções e swaps, juntamente com um acesso facilitado à 
tecnologia disponível, continuam a desempenhar um papel revolucionário no mercado financeiro à 
medida que ampliam as oportunidades para compartilhar e transferir riscos, aperfeiçoam os 
métodos de avaliação dos mesmos e reduzem os custos com transações, transmissão de 
informação e agenciamento. 
 
Empresas de todos os segmentos da economia precisam lidar com uma grande variedade de 
riscos comerciais. No setor bancário, o Basiléia II, projeto ainda em andamento e que prevê a 
adequação de capitais com base no risco, representa um importante catalisador para a 
implementação de sistemas mais modernos de gestão de risco. Mas, para além dessa perspectiva 
regulamentadora, a transformação provocada pela gestão de risco está deixando o setor bancário 
praticamente irreconhecível. Em alguns aspectos, pode-se dizer que os executivos da área se 
encontram à frente da curva de aprendizagem em termos de implantação bem-sucedida de novos 
modelos e práticas de gestão de risco. 
 



 
* Da Sigla em inglês “Retorno do capital ajustado pelo risco”. 
 
As técnicas e os procedimentos mais rígidos que os bancos usam atualmente propiciam uma 
abordagem mais formal e abrangente da administração de riscos operacionais, de crédito e de 
mercado. Supervisores de banco americanos e europeus, por exemplo, observaram que nos 
últimos anos a maior utilização de procedimentos formais de gestão de risco permitiu que bancos 
e outras instituições escolhessem o próprio perfil de risco, em vez de deixar que eventos externos 
o determinassem. Desse modo, a empresa se coloca em melhor posição para definir as relações 
risco-compensação mais adequadas. Além disso, o preço de empréstimos está hoje mais 
amarrado a avaliações formais do retorno econômico e da rentabilidade do crédito, bem como do 
relacionamento com clientes de modo geral. 
 
Um desenvolvimento recente e importante na área de gestão de risco foi a adoção de modelos de 
capital econômico. Em resumo, esses modelos pretendem avaliar o volume de capital necessário 
para sustentar atividades comerciais e absorver possíveis prejuízos relacionados às diferentes 
fontes de risco enfrentado por uma empresa. Muitas companhias empregam o chamado modelo 
Merton de inadimplência para fazer estimativas com base na distribuição do valor líquido do ativo 
e na probabilidade de insolvência. 
 
O desafio central para bancos e outros negócios é determinar se atingiram o equilíbrio ideal entre 
capital, retorno e risco, usando para isso uma avaliação de desempenho ajustada segundo o risco 
envolvido. Uma das metodologias que permitem que as instituições façam essa mensuração é o 
Raroc (sigla em inglês para "retorno do capital ajustado pelo risco"), que é calculado por meio da 
relação entre o retorno ajustado pelo risco e o capital ajustado pelo risco (ou capital econômico). 
 
O caso a seguir ilustra esse ponto fundamental. A tabela 1 traz dados de desempenho de duas 
empresas. As empresas A e B adotam uma linha de negócios parecida - e simples: um misto de 
varejo e atacado. Com base em critérios de desempenho convencionais, ambas são 
razoavelmente semelhantes. Entretanto, quando se inclui uma análise de capital econômico, o 
cenário muda radicalmente. A tabela 2 exibe os fatores de risco subja- centes a ambas as 
empresas. A empresa A assumiu mais riscos: um volume maior de transações no atacado, que 
exige mais capital de risco; clientes com probabilidade média de inadimplência mais alta; e maior 
risco em carteira por conta dos longos prazos de maturação de projetos em andamento. Os 
números do capital econômico refletem o nível de risco relativo a cada linha de negócios. O 
resultado é um desempenho superior da empresa B, na forma de um Raroc de 20%. 
 



  
* Da Sigla em inglês “Retorno do capital ajustado pelo risco”. 
 
Programas envolvendo capital econômico se aperfeiçoaram consideravelmente com o tempo. As 
primeiras iniciativas se voltavam a medições mais exatas do risco agregado. Esse passo inicial 
resultou na quantificação do risco agregado, medida que contribuiu tanto para um melhor 
entendimento dos retornos ajustados pelo risco, como para uma avaliação mais precisa do preço 
do risco - que pôde assim ser usada como ferramenta competitiva. 
 
Com o passar dos anos, a vantagem competitiva dos modelos de capital econômico se perdeu 
porque o método se tornou demasiado disponível. A vantagem competitiva de hoje está na 
integração bem-sucedida de informações relativas ao capital econômico aos processos decisórios 
em todos os níveis de gerenciamento. Essa abordagem mais sofisticada gera informações exatas, 
ajustadas pelo risco, acerca de preço, rentabilidade das linhas de negócio e decisões sobre 
investimentos. 
 
As empresas que se saírem realmente bem nessa integração terão dado um passo crucial na 
implementação de um modelo abrangente de gestão de risco empresarial (ERM, na sigla em 
inglês), integrando avaliações de risco que, tradicionalmente, são feitas em separado segundo a 
função envolvida. O ERM é um modelo projetado para: identificar eventos que podem causar 
grandes impactos na empresa, gerenciar riscos e fornecer uma base para a mensuração do 
desempenho nos negócios. Ao integrar práticas de ERM ao planejamento estratégico e ao 
orçamento anual e, ainda, ao dar suporte a decisões operacionais, esse processo acaba por 
envolver profissionais de todos os níveis da companhia. Mas o êxito na implementação do ERM 
não é fácil. Um estudo conduzido pela agência de pesquisas Conference Board mostra que apenas 
11% das empresas analisadas completaram o processo de implementação de ERM, enquanto 90% 
ainda estão em vias de adotar o modelo. 
 
Derivativos 
 
A mais recente pesquisa do mercado de derivativos feita pelo Bank of International Settlements 
indicou continuidade do crescimento. Nos três anos anteriores a abril de 2004, a movimentação 
diária mundial de derivativos no mercado de balcão aumentou em 74% e chegou a US$ 2,4 
bilhões. No mesmo período, as atividades no mercado secundário cresceram em 114%, atingindo 
U$ 4,8 bilhões, quase duas vezes o volume do mercado de balcão. 
 
Esse novo cenário global permite que um número cada vez maior de empresas - e não apenas do 
setor financeiro - consiga gerenciar riscos eficientemente. E esse entendimento mais eficiente dos 
riscos, impulsionado pelo incentivo para igualar globalmente taxas de retorno ajustadas pelo 
risco, levou a um crescimento acentuado da criação de valor e dos padrões de vida. 
 



Esse cenário financeiro mais eficiente também se caracteriza por produtos e mercados mais 
complexos. A crescente importância dos derivativos na gestão de risco e na alavancagem de 
posições de investimento é um fator relevante por trás das ligações, mais fortes e complicadas, 
que existem entre os mercados à vista e de derivativos. Os setores bancário, de mercado de 
capitais e de seguros estão cada vez mais interligados, enquanto a concorrência envolvendo as 
várias partes interessadas (bancos comerciais e de investimento, seguradoras, fundos de hedge e 
corretoras de valores) se intensifica. Além disso, o resultado dessa eliminação das fronteiras entre 
setores e produtos aumenta a complexidade da intermediação financeira. 
 
A dinâmica do novo contexto financeiro também mudou, com o aumento no ritmo das inovações, 
a rápida ampliação de transações internacionais, a maior velocidade com que turbulências e erros 
se propagam pelo sistema financeiro, e a elevada sensibilidade dos preços praticados no mercado 
financeiro a mudanças de preferências. 
 
Embora esse complexo e variado sistema de intermediação seja mais eficaz na alocação de riscos 
e permita a aplicação de modelos sofisticados de gestão de risco a estratégias de negócios, ele 
também disciplina os erros de investidores e usuários de instrumentos financeiros de modo mais 
severo do que mecanismos prévios. 
 
Nesse novo cenário financeiro, os pontos fracos das práticas de gestão de risco podem levar mais 
facilmente a subavaliações, principalmente em épocas ruins. Mesmo os mais sofisticados 
participantes podem, por vezes, ter dificuldade para entender a natureza desses novos produtos e 
mercados. Conseqüentemente, os riscos podem ser seriamente subestimados. 
 
No mercado de obrigações garantidas por dívidas (collateralised debt obligations ou CDOs, em 
inglês), o alto ritmo de desenvolvimento do produto exige uma rápida adaptação de mecanismos 
de formação de preços e estratégias de investimento. Embora a capacidade para avaliar ativos de 
risco tenha aumentado de modo geral, existe uma preocupação acerca da complexidade dos 
riscos envolvidos nesse segmento de mercado e, mais especificamente, em saber se os 
investidores entendem de fato o que estão comprando. 
 
A complexidade dos derivativos, somada à consolidação verificada no setor financeiro, tem 
dificultado a avaliação de risco para agências reguladoras e instituições bancárias. No mercado de 
derivativos de crédito, os riscos observados incluem um declínio acentuado na qualidade do 
crédito corporativo, pouca informação sobre as partes interessadas, fraquezas operacionais que 
podem resultar da novidade desses instrumentos e uma falta de incentivo para gerenciar 
ativamente riscos de crédito. Conseqüentemente, o risco sistêmico desse cenário novo e muitas 
vezes obscuro tende a ser mais alto do que nunca. 

 
 
Leia Mais 
 
Risco cambial: problema das empresas ou dos acionistas? 
Maurice D. Levi 
 
Quando se trata de proteção contra exposição cambial, as empresas precisam considerar várias 
questões. Se o risco é pequeno, a companhia deve ignorá-lo? E mesmo que não seja pequeno, a 
companhia não poderia deixar o hedge a cargo dos acionistas? 
 
É comum ouvir as expressões "exposição cambial" e "risco cambial" usadas indistintamente 
quando, na prática, são coisas completamente diferentes. Exposição cambial é a vulnerabilidade 
do valor de um ativo, em moeda nacional, em relação a variações na taxa de câmbio. Uma 
empresa está exposta, por exemplo, se o seu valor de mercado varia em razão de flutuações na 
taxa de câmbio. Quanto mais o valor de mercado oscilar, mais vulnerável, ou exposta, está a 
companhia. 



 
O risco cambial, por outro lado, tem a ver com a volatilidade do valor de um ativo (ou passivo), 
em moeda nacional, resultante de variações inesperadas na taxa de câmbio. Para que uma 
empresa enfrente riscos cambiais, é preciso que esteja exposta e que a taxa de câmbio oscile de 
modo imprevisível. Quanto maior o grau de imprevisibilidade da taxa, maior será o risco cambial - 
em relação a um dado nível de exposição. 
 
O contexto mais simples de exposição e risco envolve ativos ou passivos com valores fixos em 
relação a moeda estrangeira. Nesse caso, a exposição resulta apenas da transposição da moeda 
estrangeira para a moeda do investidor. Por exemplo, se um investidor americano tem uma conta 
bancária em libras esterlinas, a mudança no valor em dólares da conta só decorre da taxa de 
câmbio. Naturalmente, a exposição equivale ao valor em libras da conta bancária. Se a cotação da 
libra aumenta, tem-se uma exposição "longa" porque o valor maior implica ganho em termos de 
dólares. No caso de um empréstimo bancário em libras a um cliente americano, a exposição é 
igual ao valor em libras do empréstimo: quando a libra sobe em relação ao dólar, a exposição é 
"curta" e o cliente perde. 
 
O cálculo da exposição seria mais direto se todos os ativos se comportassem como depósitos e 
empréstimos bancários em que o valor da libra não varia com a taxa de câmbio. Assim, a 
exposição cambial seria simplesmente o valor em moeda estrangeira do ativo ou do passivo em 
questão, e só precisaríamos determinar se a exposição é longa ou curta. Entretanto, 
consideremos o caso de um investidor americano que aplica em ações de uma empresa inglesa de 
exportações, e para quem um aumento em dólares no valor da libra seria prejudicial em termos 
de ganhos e, consequentemente, de valor de mercado. Nesse caso, a exposição é inferior ao valor 
das ações. À medida que o valor da libra, em dólares, sobe, o valor de mercado em libras das 
ações cai - e um efeito cancela o outro. Se a valorização percentual da libra for igual ao declínio 
percentual do valor em libras das ações, os dois efeitos se anulam e a exposição é zero. Além 
disso, se a exposição é zero, não há risco cambial, independentemente da imprevisibilidade da 
taxa de câmbio. 
 
Agora tomemos um investidor americano que adquire ações de uma empresa inglesa de 
importações - uma rede de lojas de vestuário, por exemplo. Nesse caso, uma valorização da libra 
barateará as importações e o menor custo da mercadoria elevará os lucros da companhia. Essa 
tendência, por sua vez, provavelmente aumentará o valor de mercado da empresa em libras. 
Temos, então, dois efeitos que se reforçam mutuamente. Do ponto de vista do investidor 
americano, a libra está subindo, assim como o valor em libras das ações. Esse quadro faz com 
que a exposição supere o preço das ações em libras. 
 
É preciso que fique claro que investir em uma empresa doméstica de exportação ou importação 
também envolve exposição. Por exemplo, um exportador americano que faça negócios no Reino 
Unido ou concorra com uma companhia inglesa deverá se beneficiar quando a libra sobe. É uma 
exposição longa: a empresa ganha quando a libra sobe em relação ao dólar. Por outro lado, o 
grupo americano que importa do Reino Unido terá uma exposição curta, em libras. 
 
Se, por um lado, não surpreende que importadores e exportadores estejam sujeitos à exposição, 
tampouco é óbvio que o investimento em um título em moeda nacional possa gerar exposição 
enquanto o mesmo não ocorre com aplicações no mercado imobiliário estrangeiro. Tomemos um 
investidor americano, que possua um título em dólares no momento em que o Federal Reserve 
esteja praticando uma política sistemática de "remar contra a maré" - elevando taxas de juro para 
ajudar a interromper a queda do dólar. Uma baixa na moeda americana forçaria um aumento nos 
juros e faria com que o preço do título caísse. O investidor está em exposição curta em termos de 
moeda estrangeira - ele perde quando a moeda sobe. Ainda que pareça ilógico, para evitar 
exposição em um ativo em moeda nacional, como títulos, o investidor talvez precise de um hedge 
em moeda estrangeira. 
 



É possível que ativos estrangeiros, como bens imobiliários, não sejam expostos. Essa 
possibilidade depende de um contexto em que inflação alta esteja associada à desvalorização da 
moeda, uma relação conhecida como princípio da paridade do poder de compra (PPP, na sigla em 
inglês). Segundo o PPP, a libra deve cair na mesma porcentagem em que a inflação inglesa 
superar a americana. Se o valor em libras dos imóveis subir na mesma proporção que a libra cair, 
os efeitos se cancelam e o valor em dólar do imóvel não se altera. Isso significa que não há 
exposição. 
 
Por fim, pode-se mencionar a exposição a uma moeda com a qual a empresa não trabalhe 
diretamente: um grupo inglês, por exemplo, que faça negócios na zona do euro e tenha como 
concorrentes companhias japonesas e coreanas. A indústria inglesa se beneficiará caso o iene ou 
o won subam em relação à libra e estará, portanto, em uma posição longa em relação ao iene e 
ao won, ainda que não tenha negócios no Japão e nem comercialize com essas moedas. 
 
Contratos futuros são menos flexíveis que contratos a termo   
 
Quando se trata de proteção (hedge) contra exposição cambial, as empresas precisam considerar 
várias questões. Se o risco é pequeno, a companhia deve ignorá-lo? E mesmo que não seja 
pequeno, a companhia não poderia deixar o hedge a cargo dos acionistas, que podem administrá-
lo melhor e de modo mais barato? Os acionistas não terão em alta conta uma empresa que gaste 
mais com o hedge contra exposição cambial do que eles próprios gastariam, para obter o mesmo 
resultado. 
 
Os acionistas dispõem de diversas opções de hedge. Eles podem, por exemplo, usar as mesmas 
ferramentas que as empresas empregam, como comprar e vender a termo. Um contrato cambial 
a termo equivale a um acordo para trocar moedas em uma data pré-fixada e a uma taxa 
previamente acordada. Se a empresa estiver em posição longa com relação à moeda estrangeira 
porque tem, por exemplo, muitos recebíveis nessa moeda, pode vendê-la a termo. Se a moeda 
desvalorizar, a companhia ganha no contrato a termo, compensando assim o que perder no 
recebível. 
 
Acionistas e empresas podem ainda assumir posições em contratos cambiais futuros, que são 
padronizados e servem para transações cambiais específicas. Esses contratos, porém, 
contemplam um número limitado de datas por ano, além de um montante padrão, o que os torna 
menos flexíveis que os contratos a termo, que podem ser redigidos segundo as necessidades do 
cliente, independentemente de datas e valores. 
 
Também é possível usar o hedge em contratos de opções que garantam ao comprador proteção 
apenas contra oscilações adversas nas taxas de câmbio. Por exemplo, se o investidor está em 
"posição curta" em moeda estrangeira, pode adquirir uma opção de compra (call) sobre aquela 
moeda, que só poderá ser exercida se o valor da moeda superar o preço de exercício (strike price) 
constante no contrato de opções. 
 
Existem outras defesas contra a exposição cambial. Os acionistas podem, por exemplo, manter 
uma carteira de ações de empresas de importação e exportação que atuem no mesmo país. Dessa 
forma, os ativos - a própria carteira - sofrerão pouca exposição: enquanto algumas companhias 
ganham com as variações na taxa de câmbio, outras perdem. Os acionistas podem, do mesmo 
modo, formar carteiras de ações de exportadores sediados em países diferentes e que concorram 
entre si. Os ganhos de uma empresa serão as perdas de outra. Quando os acionistas de um grupo 
vivem em países distintos e compram mercadorias diversas, seus respectivos níveis de exposição 
cambial variam. A empresa não consegue proteger a todos contra os perigos da exposição: alguns 
ficarão insatisfeitos. Aí está, talvez, o argumento em favor de se deixar o próprio acionista fazer o 
hedge. 
 



Há, contudo, motivos igualmente válidos para que o hedge seja realizado pelas companhias, e não 
pelos acionistas. Os ganhos de escala com instrumentos do tipo contratos a termo, por exemplo, 
permitem que as empresas poupem recursos do acionista ao proteger quantias relativamente 
altas em seu nome. Outra boa razão para que o hedge aconteça em nível corporativo é o aumento 
do faturamento. Se a companhia faz um hedge contra riscos cambiais, reduz a volatilidade da 
receita e, portanto, eleva a confiança dos clientes. Isso é especialmente verdadeiro no caso de 
produtos manufaturados e softwares, casos em que a decisão de compra é influenciada pela 
avaliação que os clientes fazem da capacidade da companhia para fornecer peças básicas e 
prestar assistência pós-vendas a longo prazo. 
 
Também os funcionários preferem trabalhar para organizações que tenham receita constante e 
ofereçam estabilidade de emprego. Além disso, em países com alíquotas de imposto progressivas 
para empresas, a média dos tributos pagos é mais baixa quando a receita é estável: alíquotas 
mais baixas em situações de receita baixa reduzem os impostos em proporção menor ao que é 
desembolsado em situações de faturamento alto. 
 
Antes de optar pelo hedge, os administradores devem decidir se algum dos motivos em favor da 
operação se aplica. Além disso, devem primeiramente estimar o risco e a exposição, e verificar se 
existem problemas para eles mesmos ou para os acionistas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 out. 2005, Gestão re Riscos, p. 2 a 4. 
 


