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Entre todas as técnicas de administração de risco disponíveis hoje em dia para as grandes 
empresas, poucas geram tanto debate nos círculos acadêmicos quanto o hedging. Na teoria, o 
hedging deveria ajudar as empresas a proteger-se de movimentos inesperados nas taxas 
cambiais, nas taxas de juros, nos preços das commodities e nas outras variáveis econômicas. 
Na prática, porém, os resultados variam de acordo com o projeto, a execução e o timing das 
estratégias de hedging.   
   
O consenso acadêmico parece ser de que o hedging pode aumentar o valor de uma empresa, 
mas apenas em determinadas circunstâncias. Recentemente, também ficou claro que o 
sucesso ou fracasso de uma estratégia de hedging é influenciado pelas personalidades dos 
indivíduos envolvidos (principalmente a do diretor financeiro ou tesoureiro). A nossa 
compreensão desse fenômeno cresceu paralelamente à das "finanças comportamentais", 
disciplina acadêmica relativamente nova que examina os vieses cognitivos e emocionais 
humanos e sociais nas decisões econômicas.  
 
Por que e como as empresas fazem hedge  
 
Tradicionalmente, a teoria das finanças corporativas pressupõe que todos os riscos do mercado 
financeiro são diversificáveis. Isso, porém, nem sempre é verdade. Se uma empresa investe 
em outras para tentar, por exemplo, garantir o seu abastecimento de uma commodity em 
particular, ela ainda está sujeita ao desequilíbrio de informação - e, portanto, ao pequeno risco 
de exagero, ofuscação ou fraude - inerente a qualquer conjunto de acionistas e 
administradores. Igualmente, pode não estar ao alcance dos recursos de uma empresa 
proteger as economias de escala das quais depende o seu modelo de negócios por meio de 
instrumentos financeiros tradicionais, como o seguro. O hedge pode reduzir a exposição a 
esses problemas e aos altos impostos que tendem a resultar de fluxos voláteis de receita em 
sistemas de taxação progressiva. Além disso, as empresas que têm modelos de negócios de 
custo fixo, nos quais os custos não podem ser repassados para os clientes, podem usar a 
previsibilidade oferecida pelo hedge para enfrentar os grandes saltos nos preços dos insumos.  
 
Estratégias corporativas de hedging podem ser baseadas em instrumentos financeiros, como 
derivativos (futuros, swaps e opções), ou em políticas operacionais e financeiras (os chamados 
"hedges naturais"). De qualquer forma, devem reduzir a volatilidade dos futuros fluxos de 
caixa.  
 
Agora a possibilidade de fazer hedge não se limita aos riscos cambiais, de taxas de juros ou 
preços de commodities, e existem instrumentos como derivativos de clima, derivativos de 
desastres naturais e derivativos de energia. Ainda mais potente é o derivativo de crédito, um 
instrumento relativamente novo para o qual já existe um enorme mercado. As empresas 
podem assim fazer hedge contra a exposição a um grande fornecedor ou a um grande cliente.  
 
Por exemplo, a GM possivelmente poderia ter minimizado suas dificuldades atuais com a 
grande fornecedora Delphi se tivesse feito um hedging bem projetado há alguns anos por meio 
de, digamos, swaps de inadimplência de crédito. A terceirização está se tornando um modelo 
generalizado de negócios, e os riscos dos fornecedores e subfornecedores são repassados 
diretamente aos clientes detentores da marca. Nesse cenário, o hedging de crédito pode 
tornar-se a próxima fonte de vantagem competitiva.  
 
É importante notar, porém, que os executivos talvez tenham motivos pessoais para executar 
estratégias de hedging que não são os motivos de maior interesse para todos os acionistas. 
Uma recente análise do setor de mineração de ouro dos EUA, por exemplo, revelou que os 
gerentes que tinham participação acionária substancial tendiam a fazer mais hedging, 
enquanto que os que tinham opções de ações substanciais tendiam a fazer menos hedging. 
Infere-se dessa pesquisa que os ex-gerentes queriam proteger seus ativos existentes, 
enquanto que os outros procuravam aumentar o valor de suas opções, por meio da volatilidade 
dos preços das ações das empresas.  



 
A importância do timing  
 
O fator crucial no sucesso ou fracasso do hedging talvez seja a hora certa de fazê-lo. Esse 
ponto foi ilustrado de maneira expressiva pelo setor de aviação nos últimos anos. Alguns 
participantes desse mercado agiram no sentido de fazer hedge no momento "certo", enquanto 
outros aderiram à onda no pior momento imaginável. Na primeira categoria destaca-se Scott 
Topping, diretor de finanças corporativas da Southwest Airlines, companhia de aviação de 
baixo custo norte-americana. Ele fez hedge contra os custos de combustível de sua empresa 
quando o petróleo bruto custava US$ 25 o barril para 2005, e com preços progressivamente 
mais altos até 2009. A maioria das outras empresas de aviação dos EUA, ao contrário, esperou 
até o petróleo atingir a cifra astronômica de US$ 60 para recorrer a medidas semelhantes.  
 
A Figura 1 mostra as posições de hedging das principais companhias de aviação dos EUA no 
começo de 2006. Diferentes estratégias de hedging significaram que a Southwest enfrentou 
um custo médio de combustível de US$ 0,95 por galão no terceiro trimestre de 2005, contra 
US$ 1,56 para a Alaska, US$ 1,70 para a Jet-Blue e mais de US$ 1,88 para a Continental e 
American Airlines respectivamente.  
 
Os impressionantes resultados da Southwest coincidiram com as primeiras perdas da JetBlue 
em cinco anos - tudo por causa do hedging. David Neeleman, CEO e fundador da JetBlue, que 
montou uma das mais bem-sucedidas companhias de aviação "start-ups" de todos os tempos, 
anunciou este ano um plano abrangente de reestruturação. O plano incluía a criação de uma 
nova vice-presidência para a compra de combustível e um programa de hedging (por meio de 
opções collar, que restringem os movimentos de preços, para cima ou para baixo, a uma 
banda estreita) com cobertura para 35% das necessidades de 2006 a uma média de US$ 68 o 
barril, em comparação com uma cobertura de 20% em 2005 a menos de US$ 30 o barril. A 
Delta e a Continental estão correndo para fazer hedge contra suas exposições na taxa atual, 
abandonando as estratégias anteriores de não fazer hedge.  
 
Os estrategistas das companhias de aviação européias parecem estar mais entusiasmados e 
mostram maior continuidade na política de hedging de combustível para jatos. Assim, 
enquanto a Lufthansa tem hedging de 90%, a uma média de US$ 63 o barril, para o ano todo, 
a Ryanair, super companhia de descontos, não tem hedging para combustíveis após fim de 
outubro de 2006. Além disso, a Ryanair prometeu a seus clientes que não recorrerá aos 
reajustes de combustíveis executados pelas rivais tradicionais Lufthansa, British Airways e Air 
France-KLM.  
 
As aparências, porém, podem enganar. Howard Millar, diretor financeiro da Ryanair, disse em 
março que a companhia de aviação consideraria a possibilidade de fazer novas coberturas de 
hedging apenas quando os preços do petróleo bruto voltassem para menos de US$ 60 o barril. 
Mas o CEO Michael O´Leary afirmou em fevereiro que a expectativa da empresa é de que a 
alta nos preços do combustível continue e que exigirá hedging "se surgir uma oportunidade 
apropriada". Em 6 de junho a companhia anunciou que havia feito hedge de 90% de suas 
necessidades de combustível de junho a outubro, a um preço médio de US$ 70 o barril. Mesmo 
a operadora que tem o menor custo unitário da Europa sente a pressão quando o combustível 
representa mais de 35% das despesas de operação. (Veja a Figura 2)  
 
A maré nos mercados financeiros tende a mudar quando o último cético capitula ao ponto de 
vista da maioria. O setor de companhias aéreas estaria hoje nesse ponto? Pode-se argumentar 
que estamos assistindo ao começo de uma nova mentalidade de manada no hedging 
corporativo do tipo observado em todos os outros "booms" do mercado. Deve-se, portanto, 
fazer a seguinte pergunta: os diretores financeiros estão começando a agir mais como 
corretores do que como administradores dos riscos corporativos?  
 
O hedging na verdade não passa de uma aposta?  
 
Por que tantas corporações se recusam a fazer hedge de moedas enquanto outros adotam 
essa prática? O que diferencia os vencedores dos perdedores?  



É possível calcular o melhor momento possível para fazer o hedge ou essa prática 
simplesmente está se tornando uma forma de apostas?  
 
É difícil não fazer essas perguntas quando se olha, por exemplo, para a decisão da Disney de 
fazer hedge para sua exposição ao iene no seu parque em Tóquio, num período em que a 
moeda japonesa atingia o seu ponto mais baixo, privando assim seus acionistas de 50% de 
retornos extras.  
 
De forma semelhante, a BMW abandonou o seu lucrativo hedge sobre a exposição no mercado 
dos EUA (a maior do grupo) em 2004, e o seu impressionante desempenho de vendas no ano 
seguinte foi prejudicado pela alta do euro.  
 
A mudança de estratégia da BMW foi desencadeada, segundo declarações da empresa na 
ocasião, pelo que considerava uma cotação depreciada do dólar. A BMW assumiu assim uma 
posição na taxa de câmbio, enquanto a sua política anterior de hedging apostava 
aparentemente em um dólar supervalorizado. Em maio de 2005, o diretor financeiro Stefan 
Krause advertiu que a BMW continuaria a ser atingida pelo fim do contrato de hedging de 
câmbio e que as perdas poderiam ser muito mais significativas no futuro. Um ano depois, 
analistas do Deutsche Bank diziam aos clientes que uma queda de 10% no valor do dólar 
reduziria as receitas da BMW antes de juros e impostos em 570 milhões de euros, em 2007, 
devido à sua estratégia minimalista de hedging.  
 
De maneira constrastante, a Porsche, que enfrentava uma exposição semelhante ao mercado 
dos EUA e tinha uma estratégia parecida com a da BMW até 2004, estendeu seu hedge de 
dólar a pelo menos 2008 e ainda se beneficia muito como resultado disso.  
 
Pelo fato de as equipes corporativas de hedging começarem a operar mais como gerentes de 
fundos de corretoras independentes de investimentos, os acionistas sem dúvida precisam ter 
um interesse maior em como os departamentos de finanças da empresa são administrados. 
Esses departamentos já não têm uma função subordinada e são de importância estratégica 
central para muitas grandes empresas. As suas decisões sobre quais os riscos assumir e quais 
os riscos a serem cobertos por hedging podem resultar em maior ganho ou perda de dinheiro 
pela empresa que qualquer outra operação.  
 
Por que traços de personalidade têm importância  
 
A finança comportamental tenta esclarecer por que alguns hedges corporativos tiveram 
sucesso e outros não, examinando como os indivíduos mudam suas decisões sobre 
investimentos por razões irracionais. Segundo essa teoria, os executivos podem estar sujeitos 
a "racionalidade confinada" - ou seja, a limitações de conhecimento e da capacidade cognitiva 
- e o processo decisório real influencia suas decisões. As características comportamentais mais 
comuns que afetam desfavoravelmente as decisões sobre investimentos são descritas abaixo.  
 
- Excesso de confiança. Os indivíduos tendem a atribuir "intervalos de confiança" (faixas 
estimadas de valores) estreitos demais para medidas financeiras como índices de bolsas de 
valores. Numa pesquisa recente, quando indivíduos informavam intervalos de confiança de 
98% (um alto indicador de certeza), eles acertavam apenas em 60% das vezes.  
 
De modo similar, em uma outra pesquisa, mais de 90% das pessoas julgaram suas 
qualificações interpessoais, suas habilidades como motoristas e seu senso de humor como 
acima da média. As pessoas também são ruins em estimar as probabilidades: pesquisas 
mostram que os eventos que consideram certos ocorrem apenas em 80% das vezes.  
 
- Perseverança no que acredita. Os indivíduos relutam em buscar (e aceitar) as evidências que 
contradizem as suas crenças. Essa característica é particularmente predominante entre 
executivos obstinados e de alta posição, porque muitas vezes eles devem o seu sucesso à 
capacidade de se manter firmes em relação a visões e idéias.  
 



- "Ancoragem". Esse termo se refere à tendência de formar estimativas iniciais com valores 
arbitrários e depois ajustá-los de forma insuficiente com o correr do tempo.  
 
- Dependência da estrutura. Várias experiências mostraram que determinadas pessoas acham 
tremendamente difícil ir além do seu modo de pensar. Acredita-se que essa tendência explique 
por que indivíduos muito criativos geralmente são excêntricos.  
 
-Viés da percepção tardia. É a inclinação de, apesar das evidências em contrário, ver os 
eventos passados como indicadores de eventos futuros - é um traço que se reforça a si mesmo 
e que com freqüência tem conseqüências desastrosas.  
 
-Reconhecimento de padrões. Descobrir padrões em dados ao acaso é uma prática muito 
popular, mas com excessiva freqüência as pessoas acham que conseguem ver valor onde não 
existe nada.  
 
-Comportamento de manada. Fazer o que os outros estão fazendo talvez seja o traço 
comportamental mais bem conhecido e comum nos negócios, como ilustra o atual estado de 
pânico entre os executivos de empresas aéreas, e as compras e os hedges desesperados de 
petróleo ao que aparentemente é um preço muito alto.  
 
Conclusões  
 
Vieses cognitivos na tomada de decisões podem atrapalhar significativamente o desempenho 
de modelos de negócios que, de outra forma, seriam bem-sucedidos. Reconhecer a incidência 
desses vieses e agir de forma a prevenir os erros resultantes pode ser a chave para 
desenvolver tanto estratégias de hedging bem-sucedidas como programas mais amplos de 
administração de risco dentro das corporações.  
 
As lições comportamentais são muito usadas atualmente pelos gerentes de bolsas de valores, 
mas parece que a consciência da importância disso ainda não foi filtrada até as salas do 
conselho das corporações (apesar de que todos sabem das tendências de os acionistas e de 
mercados inteiros se comportarem de formas irracionais).  
 
Os executivos de empresas devem reconhecer tanto os seus próprios erros como os dos outros 
- e compreender as razões comportamentais por trás deles - de forma a evitar erros que 
podem sair caro.  
 
Didier Cossin é o professor da UBS de Bancos e Finanças no IMD. Seus interesses de pesquisa 
incluem avaliação, estruturação, gestão de riscos e finanças corporativas avançadas. 
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Os riscos da liquidez e da correlação  
Viral V. Acharya / Stephen Schaefer 
 
A liquidez é um componente crítico de sistemas financeiros eficientes que se tornaram cada 
vez mais complicados com o passar do tempo. Nesses sistemas, grandes bancos e outras 
instituições desempenham um papel importante como intermediários, facilitando transações 
que envolvem papéis, mercados e países distintos.  
 
Entretanto, foram várias as crises de liquidez ocorridas nas últimas décadas, durante as quais 
os investidores não puderam negociar valores nem acessar mercados de forma adequada. 
Alguns desses momentos incluem: o crash da bolsa em 1987, nos EUA; a moratória russa em 
1998; o episódio envolvendo o fundo Long Term Capital Management (LTCM) no mesmo ano e, 
mais recentemente, o período que se seguiu aos problemas de crédito de General Motors e 
Ford, em maio de 2005 (ver estudo de caso na página ao lado).  
 
Por que a liquidez dos mercados evapora tão abruptamente, de modo ao mesmo tempo 
episódico e difuso? Quais são as implicações do risco de liquidez para bancos e instituições 
financeiras? Trabalhos acadêmicos publicados recentemente oferecem algumas respostas.  
 
Os dois regimes dos mercados de capital  
 
Crises de liquidez tendem a ser precedidas por - ou associadas a - grandes choques negativos 
no preço de ativos como ações e títulos. Para entender por que, é útil imaginar que os 
mercados de capital existem sob dois regimes. No regime " normal " , os intermediários 
financeiros encontram-se bem capitalizados e os efeitos da alteração de liquidez são mínimos; 
o preço de ativos reflete fundamentos do mercado.  
 
Por outro lado, no regime de " iliquidez " , os intermediários estão próximos de romper seus 
limites de capital: restrições internas do tipo value at risk; exigências de adequação de capital 
impostas pelos reguladores; requisitos de margens definidos pelo câmbio; ou uma garantia 
determinada por credores.  
 
Os preços no regime de iliquidez refletem o custo de capital incorrido por intermediários, ou 
seja, é um " aluguel " cobrado pela emissão de uma unidade adicional de financiamento a fim 
de facilitar as transações nos mercados que intermedeiam. Em outras palavras, no regime de 
iliquidez, o nível de capital dos intermediários que atuam no mercado para um papel específico 
também afeta o preço daquele papel.  
 



Enxergar os mercados de capital como sendo constituídos por dois regimes ajuda a esclarecer 
por que o preço dos papéis " co-move " excessivamente em alguns momentos. Profissionais de 
mercado dão a isso o nome de " risco de correlação " , situação em que a correlação entre os 
retornos de diferentes mercados se altera com o tempo e, em especial, aumenta 
consideravelmente em determinados períodos.  
 
Duas características do " co-movimento " excessivo guardam grande semelhança com a 
natureza episódica do risco de liquidez. Primeiramente, a correlação de preços entre papéis 
básicos, como ações e títulos, parece aumentar em mercados em baixa. Além disso, a 
correlação de riscos básicos gerada por modelos tradicionais aplicados a derivativos de preços, 
como opções e carteiras sintéticas de títulos e empréstimos, também flutua substancialmente.  
 
A ligação com a liquidez  
 
Acreditamos que esses movimentos estejam ligados à liquidez. No regime normal, as 
correlações entre o preço de ativos são determinadas por correlações nos fundamentos dos 
fatores subjacentes - ou riscos. Se definirmos preços como sendo fluxos de caixa (previstos) 
descontados, então a correlação aumenta por conta de choques comuns que afetem fluxos de 
caixa previstos (como o ciclo de negócios) e taxas de desconto (como os juros).  
 
Entretanto, no regime de iliquidez, os preços também são afetados pelo custo incorrido por 
intermediários financeiros que arriscam capital em papéis que talvez não tenham liquidez. Em 
momentos assim, o intermediário está disposto a facilitar o negócio e adquirir uma 
determinada posição acionária apenas se o vendedor conceder um desconto considerável. 
Como esse desconto de iliquidez está relacionado ao capital de um intermediário e ao custo 
para financiá-lo, e não a fundamentos, afeta o preço de todos os papéis negociados por esse 
intermediário.  
 
Por sua vez, isso cria uma correlação de preços que vai além daquela induzida por 
fundamentos. As flutuações no nível de adequação de capital dos intermediários no regime de 
iliquidez causam flutuações nas correlações entre os retornos sobre ativos.  
 
Tomem-se os episódios da crise do LTCM e do rebaixamento de GM e Ford. No primeiro caso, 
notícias negativas sobre um país (Rússia) e, no segundo, sobre grandes corporações (GM e 
Ford), resultaram em uma impressionante rodada de liquidações e fizeram com que papéis 
fossem vendidos com descontos enormes, intermediários se engalfinhassem por capital e 
houvesse co-movimentação excessiva em vários setores e mercados.  
 
Conclusão  
 
A falta de liquidez e o excesso de co-movimento nos mercados estão intimamente 
relacionados: ambos surgem em períodos de grandes choques negativos no preço de ativos. 
Para gerentes de risco e para as estratégias de hedging empregadas por suas organizações, 
essa relação traz duas implicações importantes. Primeiramente, fazer a modelagem de 
cenários de iliquidez extrema usando testes de estresse adotados por bancos e instituições 
financeiras para avaliar riscos pode ser útil, mas apenas se houver o entendimento de que a 
liquidez desaparece exatamente quando há choques negativos importantes nos preços. Em 
segundo lugar, mesmo que os modelos existentes funcionem no regime normal, como 
ferramentas para derivativos de hedging expostos a risco de correlação, é provável que esses 
modelos fracassem no regime de iliquidez.  
 
No regime de iliquidez, as flutuações da liquidez e de correlação exigem a introdução de 
colchões de liquidez, como títulos do tesouro e papéis altamente valorizados, cujo preço se 
mantém relativamente estável (ou pode até subir) em reação a choques negativos, além de 
acesso a fontes de financiamento, como linhas de crédito oferecidas por instituições mais 
seguras e talvez por bancos centrais.  
 
O rebaixamento de Ford e GM  
 



Em 5 de maio de 2005, a Standard & Poor´s rebaixou a dívida de GM e Ford para o status de " 
junk " (título de alto risco). A medida era esperada, mas não naquele momento e resultou em 
grandes alterações de preço em vários mercados e setores. Em especial, os swaps de crédito 
(credit-default swaps ou CDS) para bancos e os derivativos de crédito, como as obrigações de 
dívida com garantia, sofreram grandes mudanças antes de reverterem - ao menos 
parcialmente - passadas algumas semanas (ver Fig. 1).  
 
Para entender o porquê, tomemos o caso hipotético de um contrato de CDS firmado, por 
exemplo, no JP Morgan Chase. Em troca de um prêmio anual fixo, o titular desse contrato seria 
assegurado contra perdas provocadas pela inadimplência do JP Morgan durante um período 
específico de tempo. Assim, um aumento nos prêmios de CDS do JP Morgan Chase 
representaria uma elevação no preço do seguro contra inadimplência da instituição.  
 
Por que o rebaixamento de GM e Ford provocou um aumento no prêmio de CDS do JP Morgan 
e de outros bancos? Uma explicação é que isso teria gerado perdas para alguns fundos de 
hedge e havia incerteza quanto ao tamanho da exposição dos bancos que atuavam como 
corretores para esses fundos. Outra possibilidade é que, no período que se seguiu ao 
rebaixamento, grandes bancos enfrentaram riscos de inventário consideráveis.  
 
O valor total de papéis de GM e Ford afetados superou os US$ 30 bilhões, e muitos veículos de 
investimento que possuíam esses títulos foram obrigados a liquidá-los em obediência a 
restrições que os impedia de aplicar em papéis de alto risco (junk securities). Além disso, 
precisaram se ajustar à provável remoção de GM e Ford dos índices de títulos corporativos. 
Mesmo investidores de alto rendimento enfrentam restrições quanto ao nível máximo de 
exposição e, por isso, o mercado teve dificuldades para absorver tamanha oferta de títulos de 
GM e Ford.  
 
Instituições financeiras que atuam como intermediários nesses mercados - grandes bancos e, 
especialmente, suas mesas de operação de alto rendimento - terminaram com uma boa parte 
dessa oferta nas mãos. Resultado: vários bancos passaram a correr riscos significativamente 
maiores em razão da possibilidade de quedas no preço dos títulos de GM e Ford.  
 
Bancos de grande porte regulam o mercado de vários papéis. O aumento no risco de 
inventário combinado com a elevação de custos de financiamento empurrou o custo de 
intermediação para cima e produziu descontos gerais nos preços de títulos, incluindo uma 
ampliação temporária nos spreads no mercado de CDS.  
 
Viral V. Acharya é professor associado de finanças da London Business School e pesquisador 
do Centre for Economic Policy Research vacharya@london.edu  
 
Stephen Schaefer é professor de finanças da London Business School  
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A classificação de risco e de finanças  
Henri Servaes / Peter Tufano 
 
Na condição de professores, estamos acostumados a dar notas. Mas administradores de 
empresa também fazem isso. Com a ajuda de ferramentas de avaliação de desempenho, como 
o Balanced Scorecard, executivos classificam e avaliam seus negócios segundo uma série de 
critérios.   
   
Com isso em mente, realizamos no ano passado um levantamento com diretores de finanças 
de grandes companhias do setor não-financeiro. Os participantes receberam garantia de sigilo 
total: nenhum dos pesquisadores envolvidos no estudo teria como associar as respostas dos 
entrevistados à respectiva empresa. No total, 334 grupos de capital aberto e fechado de 39 
países responderam o questionário (os resultados completos podem ser encontrados em 
www.dbbonds.com/docs/lsg ).  
 
Pedimos que esses profissionais dessem notas ao desempenho de seus departamentos 
financeiros utilizando uma medida natural, mas subjetiva: que fração do valor de sua 
companhia você atribuiria à função financeira? Dado o ineditismo da questão, esperávamos 
que as respostas variassem tremendamente. Na prática, houve mais constância do que 
imaginávamos.  
 
O boletim com as notas  
 
Na média, o executivo de nossa amostragem avaliou que a função financeira contribui com 
aproximadamente 10% do valor da empresa. As respostas variaram entre negócios diferentes, 
mas apresentaram pouca flutuação em termos de região analisada, segmento e capital (aberto 
ou fechado).  
 
A partir desse nível de avaliação, pedimos que os executivos atribuíssem notas a sub-funções 
financeiras específicas: quais as funções mais valiosas, quais funcionam melhor e quais 
precisam de mais recursos adicionais? A seguir, analisamos estrutura de capital, 
gerenciamento de passivos e de liquidez, política de distribuição (dividendos e recompra de 
ações) e gestão de risco.  
 
No nível mais alto, a função de gestão de risco recebeu notas variadas. Na comparação com o 
valor de outras funções financeiras, o gerenciamento de risco ficou em oitavo dentre 19 
atividades financeiras listadas (Veja a figura 1).  



Esse ordenamento das respostas se manteve aproximadamente o mesmo em todos os 
segmentos de mercado e tanto entre empresas de capital aberto como fechado.  
 
Entretanto, companhias asiáticas valorizaram mais a gestão de risco do que as não-asiáticas. 
De modo geral, essa resposta indica que a função gerenciamento de risco é vista como grande 
contribuinte para o valor da empresa.  
 
Em termos de satisfação com o desempenho das várias funções financeiras, a gestão de risco 
caiu para 10º lugar. Aqui também as respostas se mostraram semelhantes entre diferentes 
grupos de empresas, com exceção de companhias americanas e empresas de capital aberto, 
que apontaram um nível de satisfação ligeiramente maior.  
 
O gerenciamento de risco se destacou, ficando em primeiro lugar com ampla margem de 
vantagem, quando os executivos responderam se a função precisava de recursos adicionais. 
Essa avaliação foi particularmente pronunciada em determinadas regiões, como América Latina 
e Ásia, e em setores específicos, como o automotivo e o de recursos naturais.  
 
Por que gastar mais em gerenciamento de risco?  
 
Cerca de um terço do levantamento tratou da função de gerenciamento de risco, e nossas 
discussões com centenas de executivos da área financeira nos deu uma idéia melhor sobre por 
que essa função constitui a necessidade mais premente - ou a maior oportunidade - para 
muitas empresas.  
 
Propomos duas explicações relacionadas:  
 
-A oportunidade. As organizações são ameaçadas por um grande número de riscos, e a gestão 
de riscos propicia benefícios e oferece uma boa contrapartida em termos de criação de valor 
em relação a custos.  
 
-A necessidade. Se, de um lado, o gerenciamento de risco oferece benefícios potenciais, de 
outro, apresenta defeitos sérios e os executivos de finanças precisam de recursos para reparar 
esse quadro.  
 
Em favor do gerenciamento de risco  
 
Os executivos de nosso estudo não consideraram suas respectivas empresas particularmente 
sujeitas a risco. Pedimos que avaliassem o nível de risco em relação aos concorrentes e 
apenas 16% apontaram a própria companhia como estando sob "mais risco" ou "muito mais 
risco" que a média do setor.  
 
Ainda assim, os diretores financeiros entrevistados reconhecem que as empresas enfrentam 
inúmeros riscos. Embora o questionário tenha sido preenchido por executivos de finanças, os 
participantes avaliaram que os riscos não-financeiros eram tão ou mais importantes que os 
financeiros.  
 
Os participantes também classificaram os riscos locais. Das dez principais fontes de risco, 
quatro eram financeiras e seis eram gerais. A classificação dos riscos financeiros foi a 
seguinte: risco cambial (1); risco de financiamento (3); risco ligado ao preço de commodities 
(8); risco ligado a juros (10). O destaque dado ao risco cambial reflete a natureza global das 
empresas envolvidas no estudo, enquanto a classificação relativamente baixa do risco ligado à 
taxa de juros se deve à exclusão, no levantamento, de prestadores de serviços financeiros. Em 
termos práticos, a ansiedade em relação ao risco de financiamentos se manifesta em 
companhias que apresentam excesso de caixa.  
 
Pedimos aos entrevistados que avaliassem os custos e os benefícios do gerenciamento de 
risco.  
 



Custos diretos da compra de produtos voltados à gestão de riscos, custos de oportunidade 
(como congelar o preço de um insumo, mas observar a seguir uma queda no preço de 
insumos) e as dificuldades para explicar gerenciamento de risco ao conselho de administração 
foram considerados mais graves do que os custos incorridos na coordenação de um grupo de 
gestão de risco, compliance e elaboração de relatórios, explicar a atividade para investidores 
ou, ainda, do que esforços para minimizar transações escusas.  
 
O benefício inegável do gerenciamento de risco se traduziu na capacidade de "melhorar o 
processo decisório na companhia como um todo". Enquanto teorias acadêmicas de gestão de 
risco enfatizam sustentação de programas de investimento, prevenção de reveses financeiros 
custosos e a diminuição da carga tributária, os entrevistados enxergam no gerenciamento de 
risco uma ferramenta que os auxilia a tomar decisões melhores.  
 
Essa perspectiva é corroborada por nossas conversas com os executivos. Assumir riscos em 
troca de um retorno faz parte dos negócios, e um modelo eficiente de gestão de risco aumenta 
a capacidade dos administradores para equilibrar risco e retorno.  
 
No encontro anual da Associação Global dos Profissionais da Área de Risco, em fevereiro, um 
grupo de executivos apoiou essa afirmação. Em vez de pensar em gerenciamento de risco 
como uma forma de vigilância ou enxergar no responsável pelo setor o "diretor paranóico", 
esses indivíduos encaram a gestão de risco como subsídio para decisões estratégicas e táticas.  
 
Nos casos em que funciona, essa abordagem é muito eficaz. Em um trecho do questionário, 
pedimos que os executivos julgassem o valor específico da função de gerenciamento de risco, 
em vista da fração do orçamento consumido. Apenas uma porção relativamente pequena 
(20%) se sentiu à vontade para fazer essa avaliação. Nesses casos, afirmaram que a relação 
custo-benefício da gestão de risco era positiva e que a contribuição para o valor criado na 
função financeira era superior aos custos incorridos.  
 
Oportunidades para aperfeiçoamento  
 
Cerca de 40% dos participantes foram incapazes de estimar o valor da função de 
gerenciamento de risco. Acreditamos que isso reflita a frustração do executivo de finanças que 
não tem controle sobre essa função. Calculamos que em 20% a 40% das empresas incluídas 
em nosso levantamento, a gestão de risco não seja centralizada. Seria útil que todos os 
executivos fossem sensíveis a questões que envolvem risco, mas sem coordenação adequada, 
o gerenciamento será ineficaz ou, pior, contraproducente.  
 
Mais preocupante é o fato de quase metade das empresas reconhecer que não mede 
explicitamente o desempenho de suas atividades de gestão de risco. Os riscos devem ser 
avaliados antes de serem administrados, mas esse nível de rigor aparentemente não é 
aplicado aos grupos de gerenciamento de risco.  
 
A falta de avaliação de desempenho foi explicada de várias maneiras. Primeiramente, as 
atribuições da equipe de gestão de risco nem sempre são claras. Mesmo as companhias que 
mensuram o desempenho identificaram diversos tipos de medição. Se esses objetivos entram 
em rota de colisão - por exemplo, estabilizar o faturamento versus controlar o aumento de 
custos - a avaliação se complica. Em segundo lugar, executivos de finanças reclamaram da 
dificuldade para mensurar o êxito. Entretanto, sem esses mecanismos, será difícil, ou mesmo 
impossível, falar do desempenho do grupo.  
 
Essas preocupações foram externadas mais concretamente quando pedimos que os executivos 
identificassem áreas, na gestão de risco, em que poderiam melhorar. Fatores mencionados 
com freqüência incluíram: melhor avaliação de riscos quantificáveis, cobertura de um conjunto 
maior de riscos, melhor análise de riscos não-quantificáveis e aperfeiçoamento geral da gestão 
de risco. Trata-se de elementos conhecidos e presentes nos principais programas de 
gerenciamento de risco. O esforço para melhoria sustentada da função vem naturalmente, mas 
as notas medíocres atribuídas ao nível de satisfação e as altas notas dadas para o item 
recursos adicionais sugerem que há muitas oportunidades não aproveitadas.  



 
Uma das razões para isso reside na organização como um todo. A área em que mais há espaço 
para aperfeiçoamento, segundo os executivos entrevistados, é a que diz respeito à 
compreensão que os funcionários têm de risco e, em menor escala, à percepção que o 
conselho de administração tem de gerenciamento de risco.  
 
E isso é fundamental para empresas que pretendem usar a gestão de risco como ferramenta 
do processo decisório. Nosso estudo sugere que essa noção é falha fora dos grupos específicos 
da função. Por exemplo, quando perguntadas sobre como utilizavam o fator risco no 
planejamento estratégico, 10% das empresas admitiram que não utilizavam nem 
quantificavam riscos. Outros 55% afirmaram que levam o risco em consideração, mas não o 
quantificam para efeitos de planejamento estratégico.  
 
Conclusão  
 
Se avaliada em relação ao potencial que o risco guarda para subsidiar decisões essenciais, a 
não inclusão de métodos de análise de risco no processo decisório estratégico das empresas 
indica que existe espaço para melhorias. A partir dos resultados da pesquisa e de conversas 
com os executivos, concluímos que muitos profissionais de finanças parecem dar pouco valor à 
gestão de risco, mas insistem para que os alunos a adotem, por conta do enorme potencial de 
retorno.  
 
Henri Servaes é professor de finanças da London Business School.  
hservaes@london.edu  
 
Peter Tufano é professor titular da cátedra Sylvan C Coleman de Administração Financeira da 
Harvard Business School. ptufano@hbs.edu 
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Conseqüências inesperadas da terceirização  
Marek Szwejczewski 
 
 



Desde o começo dos anos 90, a terceirização de funções tanto essenciais como não-essenciais 
é uma tendência de rápido crescimento em praticamente todos os setores e ramos da 
economia. Na verdade, as multinacionais acreditam, cada vez mais, que não têm outra opção 
senão transferir certas operações, para poder manter uma vantagem competitiva. As 
vantagens básicas da terceirização são as mesmas para todos os negócios:  
 
- As empresas economizam nas despesas operacionais, pois os fornecedores de serviços 
terceirizados têm importantes economias de escala, ou capacidades técnicas altamente 
especializadas. Pela mesma razão, a terceirização pode melhorar o desempenho dessas 
operações.  
 
- Ao se desincumbir de atividades não-essenciais, a equipe executiva pode se concentrar nas 
competências e estratégias centrais do seu negócio.  
 
- Ativos que puderam ser vendidos devido à terceirização podem gerar fluxos de caixa que irão 
reduzir os custos de rolagem de dívidas, ou ajudar a financiar atividades de maior valor 
agregado em outras áreas do negócio.  
 
Os perigos da terceirização  
 
Infelizmente, muitas empresas ficam tão ofuscadas pelas vantagens da terceirização que 
esquecem de levar em conta os custos ocultos e as potenciais desvantagens que a 
terceirização acarreta. Vamos examinar a seguir uma série de questões que toda empresa 
deveria levar em conta.  
 
-As empresas deveriam considerar a terceirização como uma oportunidade para reduzir a 
volatilidade de custos e lucros, não apenas para cortar custos. A terceirização permite que 
uma empresa mude a sua estrutura de custos fixos e variáveis; portanto, reduza sua 
alavancagem operacional. Organizações com níveis relativamente altos de despesas fixas ou 
planejadas (alta alavancagem operacional) enfrentam um nível de volatilidade maior na sua 
lucratividade ao ocorrerem mudanças no faturamento (Veja figura).  
 
As empresas que apresentam volatilidade no faturamento têm que enfrentar o efeito 
alavancado em seus lucros, caso elas também tenham custos fixos relativamente altos. O 
custo escondido de um fluxo de lucro volátil é valor erodido para os proprietários da empresa. 
São as organizações que usam a terceirização para reduzir sua alavancagem operacional 
(figura) que podem acrescentar valor para seus acionistas.  
 
-O custo de transferir os riscos para os fornecedores. Embora uma empresa possa, em 
princípio, reduzir sua alavancagem operacional num mercado volátil, o custo da volatilidade e 
o conseqüente aumento dos riscos cairão nas costas do fornecedor. Em mercados muito 
competitivos de terceirização, os fornecedores vão oferecer o preço mais baixo para ganhar 
contratos. Num mercado comprador, os clientes vão aceitar o contrato mais barato e 
pressionar os fornecedores para que assumam a volatilidade dos custos fixos. Por sua vez os 
fornecedores vão procurar compensar a queda nos lucros tentando cortar custos ou reduzindo 
os padrões de qualidade.  
 
O cliente poderá ter a sensação de que está protegido porque tem um acordo de nível de 
serviço (SLA, service level agreement). Mas como nos disse o diretor-gerente de uma empresa 
de terceirização: "Os SLA são bem conhecidos pela dificuldade de se fazer cumprir e de 
conquistar adesões. Um fornecedor pressionado para conseguir sua margem de lucro e 
sobreviver sempre vai achar um jeito de contornar o SLA, por mais rigoroso que este seja."  
 
-Por que vale a pena entender o seu mercado e a demanda. Muitas empresas fazem contratos 
que cobrem suas necessidades máximas. Na verdade, o que elas estão fazendo é comprar uma 
apólice de seguro do seu fornecedor devido à sua incapacidade de entender o mercado e a 
demanda. As empresas que têm esse entendimento contratam os serviços em lotes, tornando 
assim seus custos mais flexíveis ou escalonados.  
 



Por exemplo, uma fabricante americana que tinha um contrato de manutenção de 
equipamentos a preço fixo pagou 15% a mais do que o necessário porque não levou em conta 
os níveis variáveis de desgaste das máquinas.  
 
-Venda de ativos e geração de liquidez. A venda de ativos não essenciais talvez gere liquidez 
que pode ser usada para reduzir o endividamento e/ou investir em outros projetos. No 
entanto, a venda desses ativos pode reduzir a capacidade da empresa de oferecer garantias 
para levantar empréstimos e, assim, aumentar o custo da dívida. Dessa maneira, os juros 
economizados pela redução do endividamento podem ter um custo oculto para a empresa, em 
termos de juros mais altos para um endividamento novo ou restante.  
 
-Calcule os custos da terceirização sobre a organização inteira, não apenas sobre a atividade 
que foi terceirizada. As empresas tendem a tomar a decisão de terceirizar uma determinada 
atividade de forma isolada, ignorando o seu impacto na organização como um todo. Por 
exemplo, se uma fábrica terceirizar apenas uma parte da produção, acabará padecendo de 
economias de escala distorcidas e custos unitários aumentados.  
 
As empresas precisam reconhecer que o "custo verdadeiro" de uma atividade é o custo em 
liquidez que seria evitado com a terceirização daquela atividade, comparado ao aumento de 
custos nas outras áreas da empresa. Não se trata apenas das despesas "alocadas" atualmente 
atribuídas àquela atividade.  
 
-Terceirizar no país ou no exterior? Muitas empresas que terceirizam no exterior o fazem em 
estágios, enquanto o relacionamento até que o terceirizado se consolide em um nível aceitável 
de confiança. Durante essa fase de transição os custos no país de origem e no exterior devem 
ser cuidadosamente planejados e monitorados.  
 
Um alto diretor de uma firma de seguros nos disse que as empresas têm a tendência de 
superestimar o componente de baixo custo da terceirização no exterior, e subestimar o custo 
maior que isso acarreta para a parte do trabalho terceirizado que é feita no país de origem. Por 
outro lado, ao não terceirizar tanto quanto foi planejado para o país de baixo custo, a empresa 
acaba com excedentes de custos em seu orçamento que são difíceis de recuperar.  
 
-O custo da transferência. O custo das ineficiências em que se incorre durante o período de 
transição nem sempre é bem reconhecido. Um custo freqüentemente ignorado é a queda na 
produtividade, devido à perda de predisposição dos empregados, e também devido à menor 
atenção dada pelos executivos às atividades existentes.  
 
-O "processo de aquisição de conhecimento". O processo de aprendizado, durante o qual 
ambas as partes desenvolvem um relacionamento de trabalho, é fundamental. Muitas 
empresas estabelecem calendários e custos irrealistas para esse período. O custo tangível não 
é apenas o que é gasto além do planejado, mas também o custo oculto de um contrato mal 
implementado. Isso é especialmente verdade com contratos de terceirização para outros 
países que envolvem diferenças culturais, além das diferenças nas práticas comerciais.  
 
-O custo de trazer de volta as funções terceirizadas. Os clientes muitas vezes esquecem que o 
custo de trazer de volta atividades terceirizadas, caso as coisas dêem errado, é várias vezes 
superior ao valor da economia feita com a terceirização. Por exemplo, uma empresa petrolífera 
estava considerando trazer de volta para a sede suas atividades de varejo, mas descobriu que 
isso iria lhe custar muito mais do que a economia já feita ao longo de anos de terceirização.  
 
-Vantagem competitiva. A decisão de terceirizar deve levar em conta o impacto que isso vai 
causar na vantagem competitiva e no diferencial de mercado da empresa. Uma empresa que 
terceiriza atividades que são a própria razão pela qual os clientes compram dela corre o risco 
de cometer um erro fatal.  
 
Por exemplo, uma empresa de compras por catálogo descobriu que, ao terceirizar a sua 
logística, não teria mais o mesmo nível de disponibilidade de estoque.  



A pesquisa de mercado revelou que a disponibilidade de estoque e a conveniência eram seus 
principais fatores de diferenciação no mercado. Ao terceirizar, ela corria o risco de perder 
clientes - um prejuízo muito superior à economia obtida com a terceirização.  
 
-Contato limitado com os clientes. No passado as empresas normalmente terceirizavam 
atividades que não envolviam contato direto com o cliente, tais como limpeza e gestão das 
instalações. Agora, porém, elas transferem funções que levam o fornecedor terceirizado a ter 
contato direto com os clientes.  
 
O tempo gasto entendendo e comunicando as necessidades do cliente vai evitar o custo de 
vendas perdidas. Por exemplo, um importante fornecedor de computadores usa o serviço de 
técnicos terceirizados para consertar as máquinas defeituosas. Muitas empresas aéreas usam 
empresas terceirizadas para cuidar de seus vôos, incluindo o check-in e o atendimento aos 
problemas dos passageiros. Embora isso possa economizar custos diretos, o custo oculto de 
um mau atendimento ao cliente exerce um impacto a longo prazo.  
 
Conclusão  
 
Decisões de terceirização feitas às pressas e implementadas com orçamentos ultra-reduzidos, 
sem um entendimento claro dos resultados muitas vezes acabam custando muito mais do que 
uma ação bem pensada e bem planejada. O tempo gasto planejando a terceirização com 
antecedência é diretamente proporcional aos custos economizados.  
 
Marek Szwejczewski é pesquisador sênior em gestão de operações na Cranfield School of 
Management.  
m.g.szwejczewski@cranfield.ac.uk  
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Fundos de private equity buscam reforço nos números  
Peter Cornelius / Oliver Gottschalg / Maurizio Zollo 
 
Há trinta anos, os fundos de private equity ainda não constituíam propriamente um setor - a 
prática de comprar participação em empresas privadas para fins de investimento estava 
restrita basicamente às famílias ricas, e estas, em geral, preferiam aplicar em empresas 
pequenas e de crescimento rápido, ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento. Hoje, esses 
fundos tornaram-se convencionais, sofisticados e enormes. Em 2005, eles respondiam por 
cerca de US$ 2 bilhões em transações, e a maior parte desse valor foi aplicada em aquisições 
de empresas estabelecidas.   



   
Entretanto, o milagre talvez esteja perdendo sua força. Foram tantos os investidores que 
aplicaram nesses fundos nos últimos anos que ficou cada vez mais difícil para seus gestores, 
também conhecidos como "sócios solidários", ultrapassar o desempenho dos mercados 
abertos. À medida que mais e mais capital migrava para os fundos de private equity, o talento 
e os recursos de seus gestores tiveram de ser expandidos até o ponto de ruptura. Como o 
setor operava com excesso de liquidez, muitos fundos cresceram tanto de uma geração para 
outra que permitiram a sobrevivência de gestores menos capazes. Em conseqüência, os 
retornos médios sobre essa classe de ativos estão sob ameaça.  
 
Com tanto dinheiro em busca de tão poucos negócios, o setor tenta reestruturar-se 
radicalmente para conseguir retornos mais altos. Por exemplo, os fundos de private equity 
estão começando a formar "clubes" para ganhar negócios de alto valor, se internacionalizar e 
explorar novos mercados. Eles estão começando a administrar mais agressivamente seus 
investimentos - com novas estruturas de governança e de incentivos, bem como com o 
envolvimento direto de seus gestores nas decisões operacionais e estratégicas das empresas 
de seu portfólio. Também estão começando a se especializar em determinados setores ou 
segmentos por acreditar que possam melhorar os retornos em virtude da sinergia e da 
experiência coletiva.  
 
No geral, o setor está deslocando seu foco para o desempenho de investimentos subjacentes e 
para o "valor agregado" que seus gestores podem oferecer. Será que essa mudança bastará 
para sustentar seu crescimento vertiginoso?  
 
Fundos de private equity: um retrato do setor  
 
O ano passado foi complicado para o setor de private equity, particularmente para os gestores 
de fundos dedicados à aquisição de empresas. Eles conseguiram levantar uma quantidade de 
capital sem precedentes - cerca de 46 bilhões de euros na Europa e cerca de US$ 80 milhões 
nos Estados Unidos - e estabeleceram os cinco maiores fundos dedicados à aquisição de 
empresas de todos os tempos. As condições para aplicar esse capital eram boas, já que nos 
dois lados do Atlântico o crescimento econômico era contínuo e as empresas começavam a se 
reestruturar.  
 
O total de transações em todo o mundo aumentou significativamente, com destaque para as 
aquisições, que cresceram em tamanho e freqüência. Cerca de cem transações foram 
concluídas, atingindo, em média, US$ 350 milhões em tamanho. Dentre elas, uma série de 
meganegócios como: a aquisição financiada da empresa de telecomunicações italiana Wind, 
por 12 bilhões de euros; a aquisição da SunGard, empresa norte-americana de serviços 
financeiros e recuperação de dados por US$ 11,4 bilhões; a aquisição da Toys R Us, varejista 
norte-americana, por US$ 6,6 bilhões; e a aquisição da Amadeus, provedora espanhola de 
soluções de tecnologia da informação para o setor de viagens por 4,3 bilhões de euros. O 
capital de risco também teve um excelente 2005, com a recuperação de fluxos de capital para 
os novos e promissores fundos europeus e norte-americanos.  
 
Os efeitos indiretos em outros setores foram profundos. Por exemplo, as transações de private 
equity geraram uma demanda substancial por serviços como consultoria em fusões e 
aquisições, ofertas públicas iniciais de ações e empréstimos. Os bancos de investimento 
lucraram cerca de US$ 10 bilhões, cerca de 20% de suas receitas totais.  
 
No médio e no longo prazos, as perspectivas para os fundos que investem em empresas 
fechadas parecem igualmente auspiciosas, graças a vários fatores macroeconômicos. Um 
exemplo é a Europa, onde a carteira total de investimentos "pelo custo" (medida do capital 
investido nas empresas do portfólio) continuava abaixo de 200 bilhões de euros no fim de 
2005 (menos de 2% do PIB). Até mesmo no Reino Unido, a economia mais atraente da Europa 
para esse tipo de fundo, o capital administrado continua sendo de apenas cerca de 3,5% do 
PIB. Para chegar ao mesmo nível de atividade do Reino Unido, os fluxos de investimento 
líquido para a Europa continental precisariam crescer 10% anuais nos próximos dez anos - um 
cenário realista considerando-se o potencial de demanda por financiamento de private equity.  



 
Uma fonte importante de demanda são as empresas familiares, que, em geral, respondem por 
dois terços de todas as empresas dos países industrializados e por cerca de 50% da atividade 
econômica. Na Europa, desde o início da década de 1990, mais de 2.250 empresas familiares 
estiveram envolvidas em transações de private equity. Na média, elas responderam por 20% 
das transações e, em alguns anos, por até um terço de todas as aquisições européias.  
 
Um dos principais impulsionadores dessa tendência é o desafio da sucessão, aponta a pesquisa 
International Business Owners Survey, publicada pela firma de contabilidade Grant Thorton, 
feita com 6.300 empresas familiares de médio porte de todo o mundo. Na Alemanha e no 
Reino Unido, por exemplo, mais de um terço de proprietários de empresas pensam em parar 
de trabalhar nos próximos dez anos, mas cerca de um quarto deles apenas pretende entregar 
a empresa aos filhos.  
 
Outra fonte importante de demanda para private equity é a privatização de estatais. Em 2005, 
as receitas das privatizações na Europa totalizaram quase 67 bilhões de euros. Apesar da 
flutuação dos mercados acionários, a maioria das transações foi de venda de ativos, que 
responderam por 56% do valor total. Um exemplo importante foi a decisão do governo francês 
de leiloar três das principais operadoras do sistema rodoviário por 15 bilhões de euros.  
 
Com a privatização de ativos de estatais européias no valor aproximado de 700 bilhões de 
euros nos últimos 30 anos, a pergunta que se faz é: quanto em recursos ainda resta? Segundo 
o site Privatization Barometer, o governo dos Estados Unidos ainda mantém participações 
diretas e indiretas avaliadas em cerca de 300 bilhões de euros, principalmente na França, na 
Alemanha e na Itália. Entretanto, o potencial real de privatizações é substancialmente maior 
quando consideramos as empresas estatais integrais e a infra-estrutura pública.  
 
Quanto ao mercado de aquisições, cerca de 6.300 empresas européias e norte-americanas 
estão avaliadas em mais de US$ 500 milhões. Dessas, 3.600 têm sede nos Estados Unidos e 
2.700 na Europa. Mais da metade delas parece não ser adequada para os fundos de private 
equity porque seu desempenho ou sua estrutura de controle dificulta a aquisição. Entretanto, 
uma pesquisa da firma de consultoria empresarial McKinsey sugere que as empresas que ainda 
restam no mercado são grandes o suficiente para garantir um ótimo crescimento ao setor de 
fundos de private equity.  
 
Do lado da oferta, vemos que a recente pesquisa Alternative Investing Survey, publicada pela 
firma Russel Research, indica que os fundos de pensão e as seguradoras da Europa e do Japão 
pretendem continuar "acompanhando" o mercado e também aumentar sua exposição, até 
alcançar os níveis dos Estados Unidos nos próximos anos. Atualmente, os investidores 
institucionais dos Estados Unidos destinam cerca de 7,5% de suas aplicações aos fundos de 
private equity. Na Europa e no Japão, essa porcentagem (incluindo o capital comprometido) é 
de apenas 4% e 2,5%, respectivamente.  
 
Espera-se que uma oferta de capital consideravelmente maior venha de pessoas com 
patrimônios líquidos elevados e das instituições que negociam em bolsas de valores. A emissão 
recente e subscrita em excesso que a firma Kohlberg Kravis Roberts fez na bolsa Euronext 
atraiu um nível de atenção do mercado particularmente alto.  
 
Obstáculos ao alto desempenho  
 
Alguns estudos sugerem que o desempenho dos fundos de private equity supera o dos 
investimentos comparáveis do mercado aberto. Outros dizem que, historicamente, o 
desempenho desse mercado sempre foi inferior e que apenas os fundos com gestores 
extremamente competentes têm conseguido superar com consistência os retornos obtidos pelo 
mercado aberto. À medida que mais dinheiro flui para o mercado de empresas fechadas, esse 
desafio aumenta devido aos três mecanismos descritos a seguir.  
 
-Os fluxos substanciais de capital para o mercado de private equity podem ser 
autodestruidores, no sentido de que há muito dinheiro em busca de muito poucos negócios. 



Esse problema foi identificado pelos professores Paul A. Gompers e Josh Lerner, da Harvard 
Business School, ou seja, quanto maior a oferta de capital para os fundos de private equity, 
maiores os preços a serem pagos para adquirir empresas. Uma pesquisa subseqüente, feita 
pelos professores Gottschalg e Daniel Zipser, da HEC, de Paris, confirmou que, de fato, esse 
efeito reduz os retornos do investimento em private equity, sendo que informações 
assimétricas entre compradores e vendedores e também o comportamento de manada 
ampliam os ciclos de captação e investimento. Resumindo, o número de oportunidades 
atraentes de investimento é finito e, em algum momento, o capital passará a escoar para 
investimentos menos atraentes.  
 
A recente alta nos preços iniciais das empresas à venda foi interpretado por alguns 
participantes do mercado como um sinal desse fenômeno de "corrida em busca de negócios". 
Segundo a revista LCD Loan Review, publicada pela agência Standard & Poors, as aquisições 
européias tornaram-se particularmente caras e, em 2005, os múltiplos médios corresponderam 
a 8,3 vezes os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o que representa 
um aumento em relação ao múltiplo de 6,8 registrado em 2003. Entretanto, o crescimento dos 
lucros e os fluxos de caixa das empresas subjacentes do portfólio permaneceram sólidos. Os 
coeficientes médios de endividamento cresceram de forma moderada, a despeito da alta 
liquidez dos mercados de dívida e das baixas taxas de juro.  
 
-O crescimento excessivo do tamanho dos fundos de uma geração de fundos para outra pode 
ter um efeito prejudicial significativo sobre o desempenho. Os investidores começaram a 
considerar importante que o desempenho do gestor de seus fundos aparecesse no "quartil 
superior" do mercado e decidiram aplicar, cada vez mais, nos fundos cujos gestores exibiam 
um desempenho superior. Isso suscitou a pergunta: será que um grupo de fundos de private 
equity que, nos últimos anos, foi capaz de investir US$ 250 milhões será igualmente capaz de 
investir em um fundo de US$ 1,5 bilhão com igual sucesso, utilizando basicamente a mesma 
equipe?  
 
Embora a reputação e o histórico de desempenho de um gestor sejam fatores determinantes 
de sua capacidade de continuar captando fundos - e em volume maior - a pesquisa feita pelos 
professores Gottschalg e Zollo sugere que os investidores deveriam avaliar cuidadosamente se 
uma instituição de private equity que esteja buscando aumentar o tamanho de seus fundos 
tem as habilidades e os recursos necessários para aplicar com sucesso um volume maior de 
dinheiro.  
 
-O maior fluxo de capital para os fundos de private equity afeta a capacidade do setor de se 
livrar de gestores de baixo desempenho. Se considerarem difícil cumprir sua meta de alocação 
em private equity com gestores de fundos de alta qualidade, alguns investidores institucionais 
poderão ser tentados a trabalhar com gestores cujos históricos de desempenho sejam menos 
interessantes. Se isso mantiver os gestores menos capazes empregados e eles continuarem a 
aplicar os recursos de seus fundos em negócios com desempenho insatisfatório, os retornos 
médios sobre os investimentos nessa classe de ativo cairão ainda mais e sua reputação pode 
ser chamuscada. Esse efeito pode ser ainda mais danoso se gestores menos capacitados 
ajudarem a inflar os múltiplos das aquisições. Como a variância dos retornos considerando 
investimentos individuais e gestores de fundos pode aumentar ainda mais, é vital uma seleção 
cuidadosa dos fundos de alto desempenho, ou seja, aqueles classificados no quartil mais alto.  
 
A comunidade de private equity já admite esses desafios. Por exemplo, cada vez mais os 
investidores buscam oportunidades no exterior, como indica o crescimento substantivo dos 
fluxos de investimento internacional. Algumas instituições norte-americanas abriram 
escritórios na Europa e vêm participando de grandes aquisições, como a da TDC e da Legrand, 
no Reino Unido, e da Eircom Fixed Line, na Irlanda. A entrada de participantes europeus no 
mercado norte-americano ainda não tem a mesma dinâmica, mas os gestores dos dois lados 
do Atlântico já começaram a voltar suas atenções para a Ásia. Nesse ínterim, nos mercados 
mais maduros e cada vez mais competitivos, as instituições de private equity estão unindo 
seus fundos para realizar megainvestimentos, no modelo de "clubes".  
 
Impulsionadores de desempenho e incentivos  



 
Embora possam ajudar a sustentar os retornos das alocações cada vez maiores no segmento 
de private equity, é improvável que as estratégias globalizadas de investimento sejam 
suficientes por si só. Mudanças mais profundas nos mecanismos pelos quais o setor de private 
equity gera valor são necessárias, e inclusive já começaram a ocorrer, principalmente no 
segmento de aquisições. Historicamente, uma grande parcela do valor gerado nas aquisições é 
atribuída a fatores que pouco têm a ver com o desempenho da empresa adquirida. Os 
exemplos incluem a arbitragem financeira - pois os investidores conseguiam adquirir empresas 
por menos do que elas valiam - e o efeito dos mecanismos fiscais sobre a grande parcela da 
dívida que era utilizada na transação.  
 
Entretanto, o mercado cada vez mais competitivo para o controle corporativo e as mudanças 
no ambiente institucional reduziram a capacidade dos que investem em aquisições de se 
beneficiar desses efeitos. Ao contrário, cresce cada vez mais a ênfase no desempenho básico 
da empresa adquirida e na capacidade da empresa adquirente de contribuir para as melhorias.  
 
Ao fazer isso, os grupos de aquisição utilizam dois mecanismos principais. O primeiro busca 
aumentar a motivação dos funcionários e executivos da empresa adquirida no sentido de 
alcançar todo o potencial de desempenho de suas operações. Para tanto, os grupos de 
aquisição implantam uma série de processos que reduzem o conflito de relacionamento entre 
os investidores e os executivos das empresas adquiridas. Entre eles podemos mencionar a 
diminuição do fluxo de caixa livre disponível, causada pelo aumento da demanda do serviço da 
dívida após uma aquisição alavancada, planos de gratificação para funcionários e participação 
acionária para a alta administração, de modo a equilibrar os incentivos de executivos e 
proprietários.  
 
Como acionistas majoritários, os gestores de investimentos em fundos para aquisições têm 
poder para interferir na empresa adquirida e até para substituir executivos com baixo 
desempenho. Uma pesquisa recente do professor Gottschalg demonstra que é possível 
aumentar a motivação dos executivos após a aquisição por meio de mecanismos não-
financeiros e que esse tipo de motivação determina de modo particularmente importante o 
sucesso da aquisição. Um dos principais impulsos dessa motivação é o fato de que os 
executivos das empresas adquiridas podem não se sentir apenas proprietários no sentido 
comum da palavra, mas também proprietários emocionais das empresas que administram, e 
esse sentimento os incentivaria a se esforçar ao máximo para transformar a "sua" aquisição 
em um sucesso.  
 
O segundo mecanismo trata do envolvimento mais direto do grupo adquirente. Um estudo 
recente do Insead mostra que o envolvimento ativo do gestor do grupo adquirente nas 
decisões financeiras, estratégicas e operacionais da empresa adquirida é um fator 
determinante para a criação de valor. Isso ocorreu principalmente nos casos em que a 
empresa adquirida exibia um desempenho inferior antes da aquisição e naqueles em que os 
gestores do grupo adquirente demonstravam ter a experiência necessária para assessorar 
eficazmente a administração da empresa adquirida. Outro estudo confirma que as aquisições 
levam a melhorias substanciais de desempenho operacional da empresa adquirida, as quais se 
manifestam, entre outros pontos, na melhor gestão do capital de giro e na utilização mais 
eficiente dos recursos. O mais notável é que algumas dessas melhorias resistem mesmo 
depois que o grupo adquirente revende a empresa.  
 
Embora tenham assumido uma posição de destaque na filosofia gerencial dos investimentos 
em private equity, os dois mecanismos para criação de valor dependem do potencial para 
otimização autônoma que a empresa adquirida apresenta. Essa abordagem, no entanto, 
negligencia o potencial de benefícios sinérgicos para as empresas do portfólio. O resultado é 
uma desvantagem competitiva para os compradores industriais, cujo foco estratégico no 
aumento dos retornos por meio de sinergias de custos e receitas, tem-lhes permitido superar 
os concorrentes do segmento de private equity em uma série de transações recentes.  
 
 



Alguns investidores em fundos de private equity já começaram a identificar as oportunidades 
que a mudança de uma abordagem autônoma para uma abordagem mais orientada para o 
portfólio pode trazer. Vários deles vêm-se concentrando cada vez mais no setor, e há muitos 
exemplos de empresas adquiridas por instituições de private equity que passaram a fazer 
aquisições.  
 
Apesar de tudo, para o setor como um todo, adotar um novo modelo no qual o valor é criado 
por meio de sinergias do portfólio exigirá uma mudança fundamental de mentalidade. Essa 
mudança faz parte do maior desafio do segmento de private equity: descobrir novas maneiras 
de melhorar o desempenho básico das empresas do portfólio para que elas possam investir, de 
forma rentável, parcelas cada vez maiores de capital.  
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