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A avaliação de empresas é um procedimento técnico largamente difundido entre os analistas 

do mercado financeiro e, por isso, sua teoria é constantemente estudada nos cursos que 

possuem esse foco. No entanto, percebe-se que existe um distanciamento entre os 

ensinamentos teóricos e as dificuldades adicionais que são encontradas ao realizar o valuation 

em empresas reais no mercado financeiro, mais notadamente, na incerteza que existe nos 

níveis dos grandes agregados econômicos futuros e seus reflexos no desempenho da empresa 

em estudo. Assim, o presente estudo propõe uma revisão teórica das abordagens de valoração 

e a aplicação de uma das técnicas mais utilizadas no mercado para avaliar as ações de uma 

empresa listada na bolsa de valores de São Paulo, o Modelo de Gordon, que se baseia na 

abordagem de Fluxo de Caixa Descontados. Para ampliar os efeitos das dificuldades 

encontradas em um caso real, foi dado como premissa que a empresa escolhida deveria estar 

listada na bolsa a pouco tempo, reduzindo os dados disponíveis sobre ela e aumentando sua 

variabilidade. Para tratar a incerteza, foram desenvolvidos três cenários para os agregados 

econômicos, os quais serviram como dado de entrada para uma relação linear estimada entre 

as receitas da empresa e o Produto Interno Bruto. Portanto, o estudo avalia e critica a 

aplicação do Modelo de Gordon no banco BTG Pactual para estimar o valor de suas ações. 
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The business evaluation is a widespread technical procedure among financial analysts 

and, therefore, its theory is constantly studied in courses that have this focus. 

A business valuation is a widespread technical procedure among financial analysts and 

therefore his theory is constantly studied in courses that have this focus.  However, it is 

noticed that there is a gap between the theoretical teachings and the additional difficulties that 

are encountered when performing the valuation in real companies in the financial market, 

most notably, the uncertainty that exists in the levels of big future economic aggregates and 

their effects on performance of the company under study. Therefore, this study proposes a 

theoretical review of the valuation approaches and the application of one of the most used 

techniques to assess the market shares of a company listed on the São Paulo Stock Exchange, 

the Gordon Model, which is based on the Discounted Cash Flow approach. In order to 

magnify the effects of difficulties in a real case, it was given the assumption that the chosen 

company should be listed on the stock exchange recently, reducing the available data about it 

and increasing its variability. To treat the uncertainty, three scenarios were developed for the 

economic aggregates, which served as an input for a linear relationship between the estimated 

revenues of the company and the Gross Domestic Product. Therefore, the study evaluates and 

criticizes the application of the Gordon Model in the bank BTG Pactual to estimate the value 

of their shares. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde sua criação no final do período colonial, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 

foi o grande mercado de ações do país à medida que concentra a maior parte das transações 

financeiras relacionadas à comercialização de títulos emitidos por sociedades anônimas. 

Entretanto, a partir da década de 1970, em decorrência de uma crise no mercado, denominada 

de Crash de 1971, perdeu gradativamente espaço para Bolsa de Valores de São Paulo. 

A BOVESPA tornou-se, com o passar dos anos, a bolsa oficial do mercado de capitais 

no Brasil. O crescimento da instituição continuou ao longo do tempo, e em 2008 a BOVESPA 

iniciou um processo de fusão com a BM&F, Bolsa de Mercadorias e Futuros, resultando em 

uma nova instituição, BM&FBOVESPA (BVMF), uma das maiores bolsas do mundo em 

valor de mercado e líder na América Latina. 

Embora o curto período de existência, a BM&FBOVESPA já foi palco de 

acontecimentos marcantes na história do mercado de ações brasileiro. Entre os quais, 

destacam-se as Ofertas Públicas de Ações (IPO). O foco deste projeto de fim de curso é 

estudar a aplicação do Modelo de Gordon ao estimar o valor das ações de uma empresa recém 

listada na Bolsa de Valores de São Paulo.  

Para realizar o estudo do modelo, foi escolhido o banco BTG Pactual que, em 2012, 

foi o responsável pelo sétimo maior IPO da história da bolsa de valores de São Paulo. Com a 

operação realizada, o BTG Pactual captou R$ 3,2 bilhões e aumentou consideravelmente o 

seu valor de mercado.  

Neste trabalho é abordada teoria do Modelo de Gordon e o processo, aplicado ao caso 

do BTG Pactual, de determinação de suas variáveis para estimar o valor das ações do banco 

em diferentes cenários de crescimento do Brasil.  

 

1.1. OBJETIVOS 

O trabalho tem como principal objetivo analisar, de forma crítica, o processo de 

valuation por meio da aplicação de uma de suas técnicas em uma empresa que atenda às 

limitações e restrições identificadas durante o planejamento do estudo. 

A escolha de realizar o valuation por meio do Modelo de Gordon para determinar o 

valor das ações é naturalmente justificada por se tratar de um método baseado na abordagem 

de Fluxo de Caixa Descontados, que é a mais utilizada no mercado para estimar o valor das 

ações de uma empresa que possui o capital aberto. Além disso, o modelo utiliza os dividendos 

futuros, que serão distribuídos pela empresa para estimar o valor da ação. Isto é intuitivo uma 
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vez que o foco dessa análise deve ser o acionista, que possui apenas um fluxo constante de 

retorno vindo de seu investimento: os dividendos. 

A principal restrição do estudo é que a empresa necessitava ter entrado na bolsa de 

valores a um tempo relativamente curto. Essa restrição foi imposta com a finalidade de 

ressaltar as dificuldades encontradas em casos reais na implementação de um modelo de 

valuation. Dessa forma, o BTG Pactual foi o escolhido para a aplicação do modelo já que 

além de se encaixar nos requisitos impostos pelo trabalho, é, também, uma instituição que tem 

se destacado no cenário nacional nos últimos anos. 

Portanto, o trabalho visa realizar uma análise crítica do processo de implementação do 

Modelo de Gordon ao realizar o valuation das ações do banco BTG Pactual. 

 

1.2. ORGANIZAÇÃO E ABORDAGEM DO TRABALHO 

O estudo pode ser compreendido por três partes distintas que totalizam oito capítulos: 

(i) contextualização, (ii) fundamentação e (iii) valuation e conclusões. 

A parte de contextualização é responsável por introduzir o tema e a dinâmica do 

trabalho ao leitor, além de apresentar de forma mais aprofundada a empresa selecionada para 

o estudo. Incorporam essa primeira etapa os capítulos um e dois. 

A segunda parte, fundamentação, constituída dos capítulos três e quatro, adentra nas 

diversas teorias de valuation e finaliza com a explicação da metodologia que é utilizada nos 

capítulos seguintes para realizar o valuation das ações do banco. No capítulo três, é 

explanado, como Damodaran (2012) e Fernandez (2007) agrupam os inúmeros métodos 

existentes para avaliar um ativo em diferentes abordagens. Em seguida, são explicadas, de 

forma detalhada, a abordagem de Fluxo de Caixa Descontados e o Modelo de Gordon, já que 

ele é o método alvo do estudo. Por fim, no capítulo quatro é realizado um breve estudo do PIB 

brasileiro e são definidos os cálculos, que serão utilizados, para estimar cada variável do 

Modelo de Gordon.  

A terceira e última parte do trabalho, valuation e conclusões, engloba os capítulos 

cinco, seis, sete e oito. Nesta parte é aplicado o Modelo de Gordon no banco BTG Pactual e 

os resultados obtidos, em cada cálculo, são analisados e discutidos. O capítulo cinco aplica a 

metodologia estabelecida no capítulo quatro e estima, com base nos dados divulgados pelo 

banco, todas as variáveis necessárias para a aplicação do modelo. Nesse capítulo, é 

encontrada uma relação entre a receita do banco com o PIB brasileiro, viabilizando realizar no 

capítulo seis um estudo dos possíveis cenários do PIB. No capítulo sete é encontrado o valor 
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das ações do BTG Pactual para cada um dos cenários do PIB levantados no capítulo anterior. 

Assim, se torna possível cumprir o objetivo do estudo, que é analisar a aplicação do Modelo 

de Gordon com base no resultado obtido e nas premissas que foram utilizadas para estimar as 

variáveis. Finalmente, o último capítulo discorre sobre as conclusões obtidas e sugere alguns 

direcionamentos para trabalhos futuros. Segue abaixo o sumário dividido nas três partes 

explicitadas nesta seção: 

 

 Parte 1: Contextualização 

1- Introdução 

a. Objetivos 

b. Organização e abordagem do trabalho 

2- Histórico do BTG Pactual 

 

 Parte 2: Fundamentação 

3- Revisão teórica sobre Valoração 

a. Diferentes abordagens para realizar o valuation 

b. Fluxo de Caixa Descontado 

i. Dividendos Descontados e o Modelo de Gordon 

4- PIB e a metodologia do estudo 

a. PIB – Produto Interno Bruto 

b. Metodologia para estimar as variáveis do Modelo de Gordon 

 

 Parte 3: Valuation e Conclusões 

 

5- Estimativa das variáveis 

a. Taxa de retorno exigida  

b. Taxa de crescimento dos dividendos  

c. Dividendo do próximo período 

i. Relação entre PIB x receita do banco 

ii. Relação entre receita x lucro líquido 

iii. Relação entre lucro líquido e dividendos 

d. Resumo das relações 

6- Estudo de cenários do PIB 
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7- Análise do Modelo de Gordon a partir do valuation 

a. Cenário otimista 

b. Cenário intermediário 

c. Cenário pessimista 

d. Análise crítica do modelo e suas estimativas 

8- Conclusão 

 

Em suma, nas duas primeiras partes o estudo apresenta o histórico da empresa, levanta 

os principais métodos de valuation elucidando como eles são tratados por Damodaran (2012) 

e Fernandez (2007), explica detalhadamente o Modelo de Gordon e determina a metodologia 

utilizada para estimar cada uma de suas variáveis. Na terceira etapa, essas metodologias são 

aplicadas para calcular as variáveis e realizar o valuation a partir dos relatórios do BTG 

Pactual e de três cenários do PIB, encontrando, dessa forma, três valores diferentes para as 

ações do banco. Por fim, o resultado encontrado a partir do Modelo de Gordon e as premissas 

que norteiam cada uma de suas estimativas, são analisadas e criticadas pelo estudo. 

 

2. HISTÓRICO DO BTG PACTUAL 

O sucesso do lançamento de ações do BTG Pactual, o maior banco de investimentos 

independente da América Latina, foi importante para elevar a instituição a outro patamar. Ao 

final daquele dia, o BTG Pactual tinha captado R$ 3,2 bilhões e alcançou um valor de 

mercado de, aproximadamente, R$ 27,3 bilhões, colocando-o na época entre as 20 maiores 

empresas brasileiras com ações em bolsa e à frente de instituições consagradas, como o Pão 

de Açúcar e as Lojas Americanas. Entretanto, esta trajetória foi iniciada em 1983, quando o 

banqueiro Luiz Cesar Fernandes fundou o Pactual no Rio de Janeiro. 

Além do banqueiro, outros três sócios ajudaram a fundar o banco – o economista 

Paulo Guedes, o operador André Jakurski e o ex-presidente da distribuidora de valores 

Credibanco, Renato Bronfman. Luiz Cesar Fernandes possuía vasta experiência no setor, pois 

foi um dos fundadores, juntamente com Jorge Paulo Lemann, do Garantia, prestigiado banco 

de investimentos fundado na década de 1970. O Banco Pactual iniciou as suas operações 

como uma corretora de valores no Rio de Janeiro, porém, logo a empresa expandiu o seu 

escopo e alcance territorial. 

Em 1989, a Banco Pactual abriu o seu escritório em São Paulo e iniciou a sua 

expansão para mercados internacionais. Essa trajetória de expansão permaneceu durante um 
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tempo. O início das atividades em Asset Management (2000) e a abertura de escritórios em 

Belo Horizonte (2002-2003), Recife (2002-2003) e Ilhas Cayman (2000-2001) comprovam 

este fato. No mesmo ano, 1989, André Esteves, graduado em Ciência da Computação pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e que viria a ser uma das figuras mais importantes da 

história do banco, ingressou no Pactual como estagiário, sendo efetivado como operador da 

mesa de renda fixa no ano seguinte. Posteriormente, veremos que sua história se confunde em 

certos momentos com a história da empresa. 

Após esse período, mais especificamente em maio de 2006, a venda do Banco Pactual 

para o UBS AG, empresa de serviços financeiros com base na Suiça, foi concretizada por US$ 

3,1 bilhões. A partir dessa venda, foi criado o UBS Pactual, divisão latino-americana do UBS. 

André Esteves foi nomeado presidente dessa divisão e ganhou o seu primeiro bilhão na 

transação, já que possuía 30% das ações da empresa. 

Em julho de 2008, André Esteves deixou o UBS após um oferta frustada de compra do 

banco suíço. Juntamente com Persio Arida, um grupo de ex-sócios do Pactual e alguns 

diretores executivos do UBS, fundou em outubro de 2008 a BTG, sigla para “Back to The 

Game”. Um dos objetivos desta nova empresa foi estabelecer a mesma cultura que haviam 

implementado anteriormente no Banco Pactual. A BTG é criada como um banco global de 

investimento, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Nova Iorque e Hong 

Kong. 

A ambição de André Esteves e seus sócios resultou na compra do UBS Pactual, se 

aproveitando do impacto da crise de 2008 sofrida pela empresa suíça. A operação foi 

concluída em setembro de 2009 por US$ 2,5 bilhões, quantia menor do que a paga pelo UBS 

três anos antes, e o resultado dessa transação foi a criação do BTG Pactual, com sede em São 

Paulo. A criação da nova empresa possibilitou o reencontro dos sócios que deixaram a 

empresa em 2008 com os sócios que continuaram na mesma durante o período. 

Em dezembro de 2010, o BTG Pactual emitiu US$ 1,8 bilhão em capital para 

investidores internacionais, representando 18,65% da empresa. Essa ação foi benéfica para o 

banco, pois consolidou e expandiu a sua posição como rede global. 

A fim de consolidar e aumentar a sua abragência em território nacional, o BTG 

Pactual concluiu, em janeiro de 2011, a compra de uma participação de 37,64% no Banco 

PanAmericano, composta por 51,00% de suas ações ordinárias e 21,97% de suas ações 

preferenciais, adquirindo o controle do banco do grupo Silvio Santos. Em dezembro do 

mesmo ano, o BTG Pactual anunciou a compra de 100% da Brazilian Finance & Real Estate, 
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maior empresa independente de crédito imobiliário e oitava maior operação do país na área. O 

negócio envolveu R$ 1,275 bilhão. 

Em 2012, o banco ratificou a sua posição de grande player do setor. Duas transações 

importantes foram finalizadas no período: (i) a compra da Celfin, corretora de valores líder no 

Chile, que também opera no Peru e na Colômbia, por US$ 245 milhões e (ii) a Bolsa y Renta, 

a maior corretora em volume de transações em ações na Colômbia. Além disso, o ano ficou 

marcado pela oferta pública de ações da empresa, retratada no começo desta seção. Em 26 de 

abril, as ações do BTG Pactual começaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa 

de Amsterdã. A história do BTG Pactual até o ano de 2012 pode ser observada nas figuras 

abaixo. 

 

 

 

 

Figura 1: Timeline BTG Pactual 

Fonte: http://ri.btgpactual.com/ 
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Figura 2: Timeline BTG Pactual (Continuação) 

Fonte: http://ri.btgpactual.com/ 

 

Já em 2013, o banco expandiu a sua atuação em outra plataforma de investimento: 

ativos florestais. Através da sua subsidiária BTG Pactual Timberland Investments Group 

LLC, adquiriu contratos de gestão de ativos florestais da Regions Timberland Group (RTG), 

uma divisão da Regions Bank, tornando-se o maior gestor de ativos florestais independente na 

América Latina e um dos maiores do mundo, com ativos comprometidos e investidos de cerca 

de US$3 bilhões e uma carteira de mais de 716 mil hectares em locais diversos como os 

Estados Unidos, América Latina, Europa e África do Sul. Além disso, no mesmo ano, a 

empresa inaugurou escritórios no Chile, Colômbia e México. 

Em julho de 2014, o BTG Pactual anunciou a maior aquisição internacional já feita 

por um banco brasileiro: a compra do banco suíço BSI, gestora de recursos baseada na Suíça, 

do grupo italiano Assicurazioni Generali. O valor envolvido na transação chega a 1,5 bilhão 

de francos suíços, o equivalente a cerca de R$ 4 bilhões. O BSI terá a sua marca e identidade 

mantidas e se tornará a plataforma global da área de gestão de patrimônio do BTG Pactual, 

cujos serviços oferecidos abrangem atividades como planejamento financeiro e gestão de 

investimentos. Com isso, no setor de wealth management, o BTG Pactual passará a ter um 

total de US$ 200 bilhões sob gestão, o que representa um aumento de 293% dos ativos atuais. 

Fato que, segundo André Esteves, criará um novo competidor global em gestão de recursos. 

(VALOR, 2014)  

Atualmente, o BTG Pactual é uma empresa de capital aberto administrada por uma 

partnership e conta com 60 sócios e 148 associados. A empresa possui, aproximadamente, 
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2686 funcionários espalhados em escritórios por quatro continentes, oferecendo diversos 

serviços financeiros para clientes brasileiros e estrangeiros. O alcance da atuação do BTG 

Pactual pode ser observado na figura abaixo. 

 

 

Figura 3: Mapa com os países onde o BTG Pactual atua 

Fonte: http://ri.btgpactual.com/ 

 

O crescimento do BTG Pactual é visível não só pela expansão territorial ao longo dos 

anos, mas também pela introdução de novas áreas de atuação e, consequentemente, pelo 

aumento do número de serviços oferecidos. Atualmente, o Grupo BTG Pactual atua nas 

seguintes áreas de negócios (BTG PACTUAL, 2014): 

 Investment Banking: Serviços de assessoria financeira e em mercado de capitais; 

 Corporate Lending: Financiamentos, créditos estruturados e empréstimos garantidos a 

empresas; 

 Sales and Trading: Produtos e serviços a um grupo diversificado de clientes nos 

mercados local e internacionais, incluindo serviços de formador de mercado, 

corretagem e compensação, bem como operações com derivativos, taxas de juros, 

câmbio, ações, energia e commodities para fins de hedge e de negociação; 

 Asset Management: Serviços de gestão de ativos a partir de um amplo portfólio de 

produtos nas maiores classes de ativos brasileiros e internacionais a clientes brasileiros 

e estrangeiros; 

 Wealth Management: Serviços de consultoria em investimento e de planejamento 

financeiro, bem como produtos de investimento a indivíduos de alta renda; 
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 Banco Pan: Área de negócio de banco comercial e de consumo, conduzida por meio 

do Banco Pan - banco brasileiro independente do qual o Grupo BTG Pactual detém o 

co-controle desde meados de 2011, essa transação foi retratada anteriormente nessa 

seção. Tem foco na prestação de financiamentos para aquisição de veículos, crédito 

direto ao consumidor e empréstimo consignado, primordialmente a pessoas físicas das 

classes de baixa e média rendas no Brasil, além de empréstimos a empresas no 

segmento de middle market; 

 Principal Investments: Atividades de investimento, em posição proprietária, em uma 

ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo investimentos em Merchant 

Banking, investimentos imobiliários no Brasil e investimentos em uma variedade de 

instrumentos financeiros no mercado global, sendo esses investimentos gerenciados 

principalmente pela área de negócio de Asset Management. 

 

Para exemplificar como o faturamento é dividido entre as diversas áreas de atuação, é 

analisado o primeiro trimestre de 2014 - onde o BTG Pactual obteve uma receita total 

estimada de R$ 1,7 bilhão. Entre as áreas de negócios pode-se destacar duas: Asset 

Management, responsável por 21% do faturamento obtido, e, principalmente, Sales and 

Trading, cuja receita corresponde a 51% do valor total adquirido pela empresa. Sendo assim, 

as duas áreas juntas correspondem a 72% da receita total obtida pelo BTG Pactual neste 

primeiro trimestre do ano. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da receita por área de negócio 

Fonte: http://ri.btgpactual.com/ 
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Os números retratados comprovam a posição de destaque ocupada pelo BTG Pactual 

atualmente, favorável ao desenvolvimento da empresa. Esse crescimento é sustentado por 

uma base de capital robusta. O Grupo BTG Pactual fechou o primeiro trimestre de 2014 com 

um patrimônio líquido estimado de R$ 16,9 bilhões, considerando o patrimônio líquido do 

banco e as participações em outras empresas. Sendo que, analisando o histórico desse 

indicador, percebe-se que o patrimônio líquido sob posse da empresa praticamente dobrou em 

um curto período de tempo: em 2011, o patrimônio líquido estimado era de R$ 8,5 bilhões. 

Vale ressaltar que os dados financeiros retratados não levam em consideração as transações e 

o desempenho da empresa após o primeiro trimestre do ano, isso é, transações importantes 

como a aquisição do banco suíço BSI não estão sendo consideradas. 

 

Gráfico 2: Evolução do patrimônio líquido (bilhões) 

Fonte: Apresentação institucional do BTG Pactual (2014) 

 

O trabalho desenvolvido no BTG Pactual é reconhecido tanto no território nacional 

quanto internacionalmente. Entre os prêmios obtidos pelos serviços prestados nos últimos 

anos podemos destacar o de melhor banco de investimentos do Brasil, segundo as revistas 

World Finance (2013/2012), Global Finance (2011/2010), DealMakers (2012) e a Latin 

Finance (2010), o de melhor banco de investimento do Chile, através da Celfin, pelas revistas 

World Finance (2013) e Latin Finance (2013), e o de melhor gestor de fundos no Brasil pela 

revista Exame e FGV (2012/2011). 
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Para manter a reconhecida qualidade dos serviços prestados e o crescimento dos 

últimos anos, a estratégia do BTG Pactual é pautada na expansão das operações 

internacionais, na diversificação dos ativos e em aquisições estratégicas, conforme as 

oportunidades apresentadas pelo mercado. A presença em grandes mercados, como São 

Paulo, Nova Iorque, Londres e Hong Kong, possibilita a introdução de produtos consagrados 

em outros mercados importantes. Além disso, a atuação nesses centros auxilia na 

minimização de uma das fraquezas da empresa: a falta de profissionais com experiência em 

mercados e produtos fora do Brasil, facilitando a prospecção de profissionais com 

características desejadas. 

 

3. REVISÃO TEÓRICA SOBRE VALORAÇÃO 

Valoração é a tradução do termo da língua inglesa “valuation”, cuja denominação é 

dada ao processo de determinação do valor de um ativo, seja ele uma ação ou toda uma 

empresa. Nesta monografia utilizaremos o termo em inglês “valuation”, por ser aquele mais 

utilizado no mercado financeiro. 

Fernandez (2007), descreve o termo “valor” como sendo algo mutável e diferente para 

cada um dos agentes presentes em uma transação. Esse fato, diferencia a palavra “valor” da 

definição de preço, que é a quantidade acordada entre as duas partes ao fim da negociação de 

um ativo. 

O objetivo de determinar o valor de um ativo pode variar dependendo do cenário em 

que o valuation está sendo utilizado: avaliar um investimento, determinar o melhor jeito de se 

fazer um financiamento em uma empresa, estudar a teoria de eficiência de mercado ou até 

mesmo auxiliar advogados durante uma separação de bens ou em um testamento 

(DAMODARAN, 2006; FERNANDEZ, 2007). Valuation é importante em diversos casos e, 

por isso, ele foi alvo de diversos estudos, principalmente a partir da década de 80, com os 

casos de fusões e aquisições se tornando cada vez mais frequentes. A partir desse ponto, a 

atenção de todos os gerentes das empresas se voltou aos acionistas e a pergunta de como 

maximizar o valor para eles. 

A importância de obter um valor que fosse o mais próximo possível do real, faz com 

que as técnicas de valuation continuem a ser um assunto muito estudado, principalmente no 

mercado financeiro onde suas implicações são diretamente traduzidas em lucro para os 

analistas que as estudam. 
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3.1. DIFERENTES ABORDAGENS PARA REALIZAR O VALUATION 

Damodaran (2012) refuta uma série de mitos que rondam os mais distintos métodos de 

valuation. O autor ressalta que não importa o quão quantitativo um modelo seja, ele, 

necessariamente, irá incorporar incertezas ao longo das contas e, principalmente, 

subjetividades acerca das premissas necessárias para a sua aplicação. Isso faz com que não 

exista um modelo mais preciso do que outro: há apenas os mais complexos e os mais simples, 

o que não implica na precisão da técnica.  

Existem inúmeros métodos para calcular o valor de uma empresa. Os autores tendem a 

agrupar as técnicas por meio de alguma característica comum entre elas. Damodaran (2012, 

p.27), defende que existem apenas três possíveis abordagens para fazer o valuation:  

1) Fluxo de Caixa Descontado, 

2) Abordagem Relativa e  

3) Avaliação de Direitos Contingentes. 

 

Nos modelos de Fluxo de Caixa Descontados (FCD), os valores de caixa futuros 

gerados pelo ativo são trazidos para o presente a partir de uma taxa de desconto que incorpora 

os riscos do investimento. Esse método parte da premissa de que o valor de um ativo é igual 

ao capital que pode ser gerado por ele no futuro. O objetivo de todo investidor é ser capaz de 

gerar um fluxo de caixa cujo somatório seja maior que o dinheiro investido incialmente. 

Incluindo nessa definição o conceito de valor presente líquido, a premissa da abordagem de 

fluxo de caixa descontados se torna bem intuitiva.  

O estudo feito por Damodaran (2006) pode ser considerado um resumo de parte do 

livro Investment Valuation (DAMODARAN, 2012), onde ele atesta que: “Usar o modelo de 

fluxo de caixa descontado pode ser considerado um ato de fé”. Ele a justifica por considerar 

que ninguém pode afirmar qual é o valor “real” de uma empresa já que, para calculá-lo, um 

analista deveria ter todas as informações acerca da empresa disponíveis além da capacidade 

de processar todos os dados em um modelo perfeito. Esse analista não existe e, por isso, 

ninguém consegue precificar com perfeição um ativo.  

Damodaran (2012, p.28) modificou o parágrafo retirando a polêmica frase, mas 

mantendo o mesmo sentido do texto. Ele explica que o objetivo do analista que utiliza o 

modelo de Fluxo de Caixa Descontado é se aproveitar de quando o mercado comete um erro e 

precifica um ativo de forma incorreta, desviando-o de seu valor intrínseco. Nesse ponto, o 
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analista deve esperar que o valor de mercado encontre com o valor intrínseco no meio do 

caminho, fazendo valer seus cálculos, ainda que, naturalmente, imprecisos.  

Os conceitos que apoiam os modelos de FCD são a base para todas as outras 

abordagens, e por esse motivo seu estudo é, em geral, mais extenso do que os demais. Ao 

tratarmos do Modelo de Gordon mais a frente, voltaremos a falar mais sobre o FCD.  

A Abordagem Relativa é a mais utilizada dentre os modelos de valuation no mundo. 

Nela, o valor de um ativo é determinado a partir de outros ativos semelhantes. Para isso, a 

abordagem considera que o mercado avalia corretamente o valor de um conjunto de ativos. 

Intuitivamente, é possível identificar que a maioria das avaliações feitas no cotidiano são 

relativas a outros ativos como, por exemplo, o valor dos imóveis em uma cidade ou as roupas 

em um shopping e até os jogadores em uma determinada liga de futebol. Os valores 

individuais dos ativos são diretamente influenciados pelo valor médio que o mercado atribui 

ao conjunto desses ativos. A Abordagem Relativa pode ser usada comparando valores ou 

índices entre empresas semelhantes ou dentro de uma mesma empresa, mas em um momento 

temporal diferente; ou seja, comparando o estado da empresa hoje com o seu desempenho 

histórico. 

Por fim, a Avaliação de Direitos Contingentes é tida como a mais revolucionária por 

Damodaran (2012), nela, integra-se o conceito de que o valor de um ativo pode ser maior do 

que o valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros. A abordagem considera que esse 

fato pode ocorrer caso os fluxos de caixa futuros sejam influenciados por outros eventos, 

mudando assim o seu valor esperado total. Esses modelos foram usados inicialmente para 

avaliar opções de compras futuras no mercado de opções, onde se adquire, por um baixo 

valor, o direito de comprar um determinado ativo no futuro. 

 

 

Figura 4: Os conceitos das abordagens de valuation segundo Damodaran (2012) 

Fonte: Adaptado de Damodaran (2012) 
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Já Fernandez (2007), divide os métodos de valuation em seis grupos com abordagens 

distintas: 

 

1) Balanço Patrimonial 

2) Relatório Econômico 

3) Misto (Goodwill) 

4) Fluxo de Caixa Descontado 

5) Criação de Valor 

6) Opções 

 

Os métodos agrupados em Balaço Patrimonial são considerados simples e calculam o 

valor da empresa utilizando apenas o balanço patrimonial divulgado pela companhia. O 

método pressupõe que o valor da empresa é igual ao valor de cada um de seus ativos 

somados. Os métodos do Balanço Patrimonial não utilizam dados da indústria, da economia 

ou qualquer outro que não conste no relatório da empresa. Eles são estáticos, portanto não 

levam em consideração uma possível evolução da empresa ou a variação do dinheiro no 

tempo, como os métodos baseados em fluxos de caixas fazem. (FERNANDEZ, 2007) 

O grupo Relatório Econômico utiliza modelos que determinam o valor da empresa a 

partir dos valores gerados pelos relatórios da companhia, vendas, lucros ou outros 

indicadores.  Esses índices são multiplicados por uma taxa ou uma proporção referente a 

algum dado relevante do mercado para se chegar ao valor da empresa. 

Os métodos Mistos (Goodwill) tentam capturar o valor proveniente dos ativos 

intangíveis, que por muitas vezes é deixado de lado pelos analistas. Goodwill é justamente 

esse valor além que a empresa possui, mas que não está descrito no balanço patrimonial. O 

grupo é chamado de misto por misturar uma abordagem estática, na qual é calculado o valor 

tangível da empresa, com uma abordagem dinâmica, que é utilizada para estimar os ganhos 

adicionais de capital que a empresa terá hoje devido ao seu futuro.  

A abordagem da Criação de Valor reúne técnicas que levam em consideração o valor 

adicionado para a empresa ou para o acionista. Em uma análise de um novo investimento, por 

exemplo, será levado em consideração o custo de oportunidade de capital, fato que não era 

analisado por nenhuma das outras abordagens.  

As abordagens de Fluxo de Caixa Descontado e de Opções de Fernandez possuem os 

mesmos princípios que os de Damodaran, já citados anteriormente. 
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 Figura 5: O agrupamento dos métodos de valuation utilizado por Fernandez (2007) 

Fonte: Adaptado de Fernandez (2007) 

 

3.2. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

Tanto Fernandez, quanto Damodaran, classificam o Modelo de Gordon como um 

método de Fluxo de Caixa Descontado, portanto, para a boa compreensão do trabalho, é 

necessário um aprofundamento em seus conceitos e fundamentos matemáticos. 

Como dito anteriormente, o FCD calcula o valor da empresa a partir de estimativas 

sobre o seu fluxo de caixa futuro para, em seguida, trazer esse valor para o tempo presente a 

partir de uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos provedores de 

capital ou, em outras palavras, o risco do fluxo de caixa.  

A escolha dos fluxos de caixa que serão utilizados podem variar dependendo do 

método de FCD que será aplicado. Alguns métodos estimarão diversos itens financeiros da 

empresa como vendas, matéria prima, pessoas, pagamento de dívidas, custo total, etc. E 

outros focarão em apenas um item como receita, lucro líquido, dentre outros.  

É importante relembrar, como foi explicado no capítulo anterior, que a quantidade de 

variáveis e a precisão do método não possuem uma relação diretamente proporcional. É 

consenso na bibliografia de que um método mais simples pode ser mais eficaz do que um 

considerado mais complexo. Isso acontece devido a subjetividade das inferições feitas para 

estimar o futuro de cada variável contemplada no método. 
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A base matemática para todos os métodos de FCD é o cálculo do valor presente dos 

fluxos de caixa futuros que serão gerados pela empresa ou por um ativo. Ela é representada 

por:  

 

Onde: 

 Valor Presente do fluxo de caixa futuro, 

 Fluxo de caixa estimado no período , 

 Taxa de desconto que reflete o risco do fluxo de caixa, 

 Vida do ativo. 

 

Pode-se aplicar o método por três caminhos distintos: (i) avaliando todo o valor da 

empresa, (ii) avaliando apenas o valor para os acionistas ou, por último, (iii) utilizando o 

Método de Dividendos Descontados, o qual alguns autores, como Damodaran (2012), 

classificam como um caso especial de avaliar o valor para os acionistas. Embora todos os 

caminhos utilizem métodos baseados em FCD, os fluxos relevantes e as taxas de descontos 

utilizadas serão distintas em cada abordagem. 

Ao avaliar a empresa como um todo, o fluxo de caixa operacional é levado em 

consideração antes do pagamento de qualquer dívida da empresa, considerando assim o 

passivo do balanço nos cálculos. Já ao calcular o valor para os acionistas, o fluxo operacional 

só é considerado após descartar a influência do passivo, ou seja, após o pagamento de todas as 

dívidas. 

 Além dos fluxos, a taxa de desconto também é diferente já que, avaliando toda a 

empresa deve-se considerar o custo (risco) provindo dos acionistas e dos empréstimos de 

pegos (Patrimônio Líquido e Passivo). Em outras palavras, na avaliação de toda a empresa a 

taxa de desconto possui uma parte representada pelo custo de capital próprio e outra pelo 

custo do capital de terceiros. Já na avaliação para o acionista, apenas o custo de capital 

próprio é levado em consideração. 

 Já o Método de Dividendos Descontados, também visa apenas o cálculo do valor ao 

acionista mas utiliza outro fluxo de caixa para isso. Ele realiza o cálculo por meio do fluxo de 
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dividendos futuros da empresa o que faz com que os autores se dividam ao classificá-lo como 

um método tradicional de valuation para os acionistas. 

 

3.2.1. Dividendos Descontados e o Modelo de Gordon 

Como o trabalho possui o objetivo de estudar o valor intrínseco das ações do BTG 

Pactual, o Modelo de Dividendos Descontados foi o escolhido para a análise já que é um 

método de avaliação que visa primordialmente o detentor de ações da empresa. 

Na visão de um acionista, ao comprar uma ação, ele só terá dois possíveis retornos 

financeiros para seu investimento: os dividendos e o preço final da ação caso queira vendê-la. 

Nesse cenário, entende-se o pagamento dos dividendos como um fluxo de caixa constante e o 

valor da ação como um valor residual do investimento. 

Como explicado na sessão anterior, a base matemática se mantém a mesma dos outros 

modelos de Fluxo de Caixa Descontados, adequando-se apenas a aplicação do método. 

 

 

Onde: 

 Valor Presente por ação do fluxo de caixa futuro de dividendos até o período n, 

 Valor esperado dos dividendos por ação no período , 

 Custo do Capital Próprio, 

 Horizonte de tempo do investimento. 

 

No entanto, a fórmula acima ainda não representa corretamente o valor das ações.  é 

a parte do valor da ação que foi influenciada pelos dividendos lançados pela empresa. O 

restante que compõe o valuation é o valor que o investidor receberá quando decidir liquidar 

seu investimento trazido para o presente. 

Entretanto, se for considerado que sempre haverá alguém disposto a comprar a ação 

pelo valor do método acima, pode-se provar que o preço de venda da ação não irá influenciar 

o valor presente dela.  
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Se a ação for comprada no momento  para ser vendida no momento  1, o 

valor de compra  da ação será uma função de dois termos, o primeiro relacionado aos 

dividendos distribuídos entre a data de compra e a de venda, e o segundo relacionado ao preço 

de venda . 

Caso isso se repita,  também será uma função de  que por sua vez será uma função 

de , e assim sucessivamente até que  seja uma função de . Dessa forma, se a 

demonstração continuar indefinidamente, chega-se à conclusão de que o valor de uma ação 

pode ser calculado apenas pelos fluxos dos dividendos futuros, caso eles sejam gerados 

infinitamente: 

 

Onde,  Valor Presente da ação.  

 

O Modelo de crescimento de Gordon, também conhecido como Modelo de Gordon e 

Shapiro, estabelece uma relação com o modelo acima partindo da premissa que os dividendos 

de uma determinada empresa crescem, perpetuamente, a um ritmo constante  menor que o 

custo do capital próprio (ou retorno sobre o patrimônio líquido) , ou seja: 

 

 

 
. 

. 

. 

 

Substituindo  na equação acima para encontrar o valor   da ação, tem-se: 
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Onde, o somatório da equação é uma PG de razão , já que a 

expectativa de retorno sobre o patrimônio líquido  é maior que a taxa de crescimento dos 

dividendos .  

Como: 

 

 

Portanto: 

 

Onde, 

 Valor da ação no tempo presente, 

 Valor esperado do dividendo para o final do primeiro período, 

 Custo do Capital Próprio ou Taxa de Retorno exigida, 

 Taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. 

 

Com isso, encerra-se o capítulo sobre a teoria do modelo utilizado nesse estudo. 

Percebe-se que o método necessita que seja estimada a entrada de três variáveis. O valor 

esperado para o dividendo do primeiro período, a taxa de crescimento perpétuo dos 

dividendos e a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido exigida. 

Os próximos capítulos levantam os dados e as premissas necessárias para realizar as 

análises de cenários que servirão como instrumento para estimar as variáveis do modelo e por 

fim realizar o valuation das ações do BTG Pactual. 

 



35 

 

4. PIB E A METODOLOGIA DO ESTUDO 

Existe um conjunto de premissas e decisões que devem ser tomadas no processo para 

realizar o valuation de uma empresa. Além da escolha do modelo e suas bases matemáticas, 

deve-se compreender como cada variável deverá ser estimada e quais os princípios e relações 

analíticas que irão compor as premissas da estimativa. Na metodologia aplicada pelo estudo, o 

PIB é visto como peça primária para determinar o valor das ações do BTG Pactual. 

A primeira parte deste capítulo realiza uma introdução teórica ao conceito de PIB e 

explica como o índice será utilizado no trabalho, justificando a sua escolha como variável 

primária a ser estimada pelo estudo. Em seguida, é elucidado o passo a passo de toda a 

metodologia aplicada para estimar as três variáveis que constam na fórmula do Modelo de 

Gordon.  

O objetivo final do capítulo é deixar claro para o leitor o caminho a ser percorrido até 

a aplicação do Modelo de Gordon. Deixando, dessa forma, para o capítulo cinco todos os 

cálculos e explicações específicas de cada passo da metodologia que é apresentada neste 

bloco. 

 

4.1 PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO 

A primeira publicação relacionada ao cálculo da produção de um país foi publicada 

em 1953 nas Nações Unidas. O PIB foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial baseado 

em um documento elaborado pelo economista Richard Stone, cujo título era 1º Versão do 

Manual de Contas Nacionais. O trabalho e dedicação de Stone na área foi premiado em 1984, 

quando o economista foi eleito para o Prêmio Nobel de Economia. 

Desde a criação, diversas alterações foram realizadas nas fórmulas originais de Stone. 

Entretanto, o conceito original permaneceu praticamente imutável durante esse tempo. O PIB 

continua sendo um indicador para medir a atividade econômica de um determinado país. 

Segundo economistas, o PIB é um bom indicador de crescimento, mas não de 

desenvolvimento, já que julga-se necessário a introdução de outros fatores econômicos ao seu 

cálculo para que possua tal finalidade. (ESTADÃO, 2011) 

Basicamente, o cálculo do PIB tem como objetivo medir o nível de riqueza de uma 

região. Para tal resultado, existem três maneiras diferentes de cálculo. A primeira forma leva 

em consideração o valor líquido de todos os bens e serviços finais vendidos; isto é, a base de 

cálculo é a soma das riquezas produzidas no país, considerando empresas nacionais e 

estrangeiras. Nesse cálculo entram os resultados da indústria, da agropecuária e do setor de 
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serviços. Em território nacional, por exemplo, a indústria e agropecuária perderam 

participação no PIB nacional, segundo dados fornecidos pelo IBGE desde 2003. Naquele ano, 

a indústria era responsável por 27,8% do PIB e a agropecuária por 7,4%, diminuindo suas 

participações para 24,9% e 5,7%, respectivamente. Enquanto isso, o setor de serviços 

aumentou a sua importância no PIB nacional, passando de 64,8% em 2003 para 69,4% em 

2013 (ESTADÃO, 2013). 

 

 

Figura 6: Evolução da composição do PIB 

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/ (Figura) / www.ibge.gov.br (Dados) 

 

Outro método de cálculo do PIB tem como base a demanda dentro de determinada 

região, isto é, leva-se em consideração o consumo das famílias, consumo do governo, 

investimentos do governo e de empresas privadas e a soma das importações e exportações. Já 

a base de cálculo para o último método é a soma de todas as remunerações, abrangendo 

fatores como salários, juros, aluguéis e lucros distribuídos. Vale ressaltar que todos os 

métodos devem obter o mesmo resultado. 

 

http://blogs.estadao.com.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Figura 7: Métodos de cálculo do PIB 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/ 

 

O PIB possui duas vertentes que devem ser explicitadas, pois a distinção entre estas 

duas será importante para o entendimento do trabalho desenvolvido: PIB nominal e real. O 

PIB nominal refere-se ao valor do PIB calculado a preços correntes, ou seja, no ano em que o 

produto foi produzido e comercializado. Já o PIB real é calculado a preços constantes, onde é 

escolhido um ano base, eliminando assim o efeito da inflação. Por exemplo, se a economia de 

um país produziu e comercializou 10 carros no valor de R$ 50 mil, cada, em um determinado 

ano, o PIB nominal e o PIB real serão iguais nesse período, no valor de R$ 500 mil. 

Entretanto, em um hipotético segundo ano, o preço do carro alcançou o valor de R$ 60 mil, 

aumentando o PIB nominal do ano anterior para R$ 600 mil, porém mantendo o PIB real com 

valor inalterado, R$ 500 mil. Isso acontece porque o PIB real não leva em consideração a 

inflação, tendo como parâmetro para o cálculo o preço do ano anterior, escolhido como ano 

base (ESTADÃO, 2011). 

Finda a breve explicação teórica sobre o PIB, deve-se justificar a sua aplicação no 

estudo. 

O PIB reflete a produtividade do mercado como um todo. Em uma economia em 

desenvolvimento, ou seja, com um alto crescimento do PIB, significa que as empresas estão 

investindo em seu crescimento, tentando acompanhar o ritmo estabelecido pela demanda e 

pelos seus competidores de mercado. Esse é um cenário excelente para um banco, já que sua 

principal finalidade é conectar o agente deficitário ao agente superavitário, possibilitando a 

comercialização de dinheiro entre eles. Quanto mais investidores propensos a emprestar 

dinheiro e mais empresas querendo se capitalizar, mais oportunidades de negócio um banco 

terá, fato esse que justifica relacionar o PIB ao resultado financeiro de um banco. 
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Por esse motivo o PIB é chamado de variável primária neste estudo já que é a partir de 

seus cenários que o desempenho do banco será estimado. Ele é utilizado como uma variável 

que compõe a receita do banco, dessa forma, aproveita-se das projeções do PIB já realizadas 

pelo mercado para ter uma estimativa segura da receita do banco no futuro. As informações 

associadas a esse indicador que estão disponíveis e as análises já realizadas pelo mercado, são 

muito mais numerosas que as encontradas para outras variáveis referentes a uma empresa 

específica, como dados da receita, lucro ou custos do BTG Pactual. Sendo assim, a escolha do 

PIB como variável primária e a utilização dos cenários referentes a variação desse indicador 

como base para o cálculo das demais variáveis mostrou-se adequada ao objetivo proposto. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi escolhido trabalhar com o PIB nominal, isso é, 

levando em consideração os efeitos da inflação. Uma vez que as demais informações 

coletadas abarcam tal efeito em seus resultados, a escolha pelo PIB nominal mostrou-se 

adequada. Além disso, a base de informações sobre o PIB nominal mostrou-se mais confiável, 

vasta e acessível. 

 

4.2 METODOLOGIA PARA ESTIMAR AS VARIÁVEIS DO MODELO DE GORDON 

Para realizar o valuation, por meio do Modelo de Gordon, é necessário estimar as três 

variáveis da fórmula: 

 

Onde, 

 Valor esperado do dividendo/ação para o final do período seguinte,  

 Custo do Capital Próprio ou Taxa de Retorno Esperada,  

 Taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. 

 

Esse capítulo elucida o processo e os métodos para estimar cada uma das três variáveis 

do modelo. No capítulo cinco, os métodos serão aplicados e seus passos explicados de forma 

detalhada. 
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i. Taxa de Retorno Esperada, : 

Para a Taxa de Retorno Esperada, o estudo estima qual a expectativa do acionista ao 

investir especificamente no banco BTG Pactual. Para isso, é considerada média histórica do 

retorno que o banco vem fornecendo em relação ao seu capital próprio, em outras palavras, é 

utilizada a média histórica do ROE (Return on Equity, ou Retorno Sobre o Patrimônio 

Líquido). 

 

ii. Taxa de Crescimento Perpétuo dos Dividendos, : 

A taxa de crescimento pode ser estimada a partir da identificação de um padrão na 

distribuição dos dividendos da empresa. No entanto, caso haja uma variabilidade alta nos 

dados, que impossibilite a identificação de um padrão, pode-se relacionar a taxa de retenção 

do lucro líquido com o ROE do banco. 

O capítulo cinco mostra os cálculos referentes as duas abordagens, já que o padrão não 

há um claro padrão no crescimento dos dividendos, e os dados mostraram uma grande 

variabilidade, justificando a utilização da relação entre a taxa de retenção do lucro líquido 

com o ROE do banco para encontrar o crescimento dos dividendos. 

 

iii. Valor esperado do dividendo para o final do período seguinte, : 

Para estimar os dividendos do próximo período do banco, o estudo utiliza uma série de 

relações entre as informações financeiras do BTG de forma que a variável seja estimada a 

partir da projeção do PIB brasileiro.  

Como explicado acima, o PIB é um índice que possui uma alta disponibilidade de 

informações no mercado e por isso ele tende a ser estimado com uma maior precisão do que 

os valores internos de uma empresa, justificando sua utilização neste estudo como variável 

primária, ou seja, ele é a base para realizar a estimativa do dividendo do próximo período do 

banco. 

Portanto, os passos realizados para estimar os dividendos do próximo período são: 

1) Levantar dados de mercado sobre a projeção do PIB 

2) Relacionar o valor do PIB com a Receita do banco por meio de uma 

regressão. 

3) Relacionar o valor da Receita com o Lucro Líquido do banco por meio de 

outra regressão. 



40 

 

4) Relacionar o valor do Lucro Líquido com os Dividendos pagos pelo 

banco por meio da média histórica do “Dividend Payout Ratio” 

(Dividendos/Lucro Líquido). 

 

Ainda se faz necessário considerar diferentes hipóteses para o rumo da economia nos 

próximos meses, já que ela influencia fortemente a produção brasileira. Portanto, no capítulo 

seis é realizado um estudo de cenários, baseando-se nas projeções divulgadas no mercado, 

para estimar o valor do PIB, que impacta diretamente o cálculo do valor das ações do BTG 

Pactual. 

 

 

Figura 8: O processo utilizado para estimar cada variável do Modelo de Gordon 

 

O capítulo cinco utiliza a metodologia exposta acima para estimar cada uma das três 

variáveis do Modelo de Gordon, explicando os cálculos a partir dos resultados históricos 

divulgados pelo banco BTG Pactual. 
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5. ESTIMATIVA DAS VARIÁVEIS 

Tendo explicado a metodologia que o estudo segue para estimar as variáveis do 

Modelo de Gordon, esse capítulo é destinado à sua aplicação com base nos resultados do BTG 

Pactual. Assim como no capítulo anterior, a estrutura se mantém dividida entre as três 

variáveis do modelo.  

Primeiro a Taxa de Retorno Exigida é determinada baseando-se na média histórica do 

retorno que o banco vem fornecendo com relação ao seu capital próprio, ROE.  

Em seguida a Taxa de Crescimento dos Dividendos é calculada por duas abordagens 

distintas, com base no padrão histórico e pelo Payout Dividend Ratio, que relaciona a taxa de 

retenção do lucro líquido com o ROE.  

Para finalizar as variáveis do Modelo de Gordon, todas as relações necessárias para 

estimar o Dividendo do Próximo Período são calculadas em função do PIB, que será 

levantado para três cenários diferentes no capítulo seis. 

Por fim é realizado um resumo dos valores encontrados para as variáveis e a base 

matemática utilizada para cada estimativa.  

 

5.1. TAXA DE RETORNO EXIGIDA 

A taxa de retorno exigida pelos acionistas ou custo do capital próprio, como explicado 

no capítulo quatro, é calculada neste estudo por meio do retorno médio sobre o patrimônio 

líquido que o banco vem obtendo ao longo do tempo. Essa abordagem considera que o 

investidor está disposto a investir na empresa apenas se ela mantiver ou aumentar o seu 

desempenho comparado com os períodos anteriores. 

Portanto, deve-se calcular o ROE do BTG Pactual: 

 

 

No entanto, como a empresa abriu capital apenas em 2012, será calculado o ROE 

referente ao desempenho semestral da empresa, aumentando dessa forma a quantidade de 

dados e a precisão da estimativa.  
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É importante ressaltar que esse cálculo semestral parte do pressuposto que o resultado 

do banco não possui uma sazonalidade forte, caso contrário, o valor do ROE poderia ser 

influenciado pelo período escolhido para o cálculo, além de aumentar a incerteza devido a 

variação dos dados. 

 

Tabela 1: Cálculo do ROE semestral do BTG Pactual 

BTG 

Pactual 

Média Semestral 

do Patrimônio 

Líquido (milhões 

de reais) 

Lucro Líquido 

Semestral 

(milhões de 

reais) 

ROE 

Semestral 

(L.L. / P.L.) 

2012.1 10.825,05 1.608,22 14,86% 

2012.2 13.634,79 1.647,33 12,08% 

2013.1 14.891,24 1.261,89 8,47% 

2013.2 15.908,53 1.513,55 9,51% 

2014.1 17.165,97 1.793,76 10,45% 

Valor Médio 
  

11,08% 

 

 

Então, conclui-se que a da taxa de retorno esperada por semestre é: 

 

 

 

5.2. TAXA DE CRESCIMENTO DOS DIVIDENDOS 

O valor total da distribuição do lucro aos acionistas de uma empresa está sendo 

chamado neste estudo apenas como dividendos. No entanto, esse valor pode ser composto 

tanto pelos dividendos quanto pelos Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP). A diferença básica 

entre os dois métodos de pagamento aos acionistas é, principalmente, tributária. Enquanto os 

dividendos são distribuídos depois da incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que totalizam cerca de 34% do lucro, 

o JSCP é tratado no resultado da empresa como despesa e portanto, é descontado antes dos 

impostos. Dessa forma, o acionista é o responsável por pagar o Imposto de Renda referente a 

taxa, que é cerca de 15%. Para sanar esse problema ao acionista, a própria empresa já declara 

um valor de JSCP contendo os 15% que serão descontados posteriormente, fazendo com que 

ela poupe a diferença entre os impostos, 34% - 15% = 19%. O único motivo para as empresas 

não declararem toda distribuição como JSCP é porque existem leis que restringem esse valor.  
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Feito o esclarecimento, por uma questão de simplificação da leitura, o estudo 

continuará utilizando o termo dividendos para se referir ao valor da soma do JSCP com o 

dividendo. A tabela abaixo descrimina os valores pagos aos acionistas, os quais estão em 

milhões de reais. 

 

Tabela 2: Dividendo e JSCP pagos pelo BTG Pactual discriminados por semestre 

Resultados do BTG Pactual  

(em milhões de reais) 
2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 

Dividendo 181,61  192,29  60,47  132,19  146,64  

Juros sobre o capital próprio 

(JSCP) 
220,00  220,00  255,00  246,90  301,80  

Valor Total Pago aos 

Acionistas 
401,61  412,29  315,47  379,09  448,44  

 

 

Existem duas abordagens que podem ser utilizadas para estimar a taxa de crescimento 

dos dividendos. Identificando padrões de comportamento nos dados históricos dos dividendos 

distribuídos pela empresa ou relacionando as taxas de retenção do lucro líquido com o retorno 

sobre o patrimônio líquido da empresa. 

 

Tabela 3: Histórico de dividendos distribuídos pelo banco e sua taxa de crescimento 

BTG 

Pactual 

Valor Total Pago 

aos Acionistas 

(Dividendo + 

JSCP) 

Taxa de 

Crescimento 

dos 

Dividendos 

2012.1 401,61  - 

2012.2 412,29  2,66% 

2013.1 315,47  -23,48%  

2013.2 379,09  20,17% 

2014.1 448,44  18,29% 

 

 

No entanto, devido à alta variação da taxa de crescimento dos dividendos do banco, 

não é possível encontrar um padrão claro na política de dividendos da empresa.  

Dessa forma, parte-se para a segunda abordagem, relacionando o lucro líquido com o 

retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) por meio da fórmula: 
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Esse cálculo leva em consideração a porcentagem do lucro que é reinvestido para o 

crescimento da empresa, e ele parte do Dividend Payout Ratio. O cálculo dessa taxa será 

explicado com mais detalhes no item 5.3.3, que equaciona uma relação entre o Lucro Líquido 

e os dividendos distribuídos. 

 

Tabela 4: Dados necessários para o cálculo do ROE semestral e da taxa de retenção do lucro líquido 

BTG 

Pactual 

Dividend 

Payout Ratio 

(Dividendos 

/ L.L) 

Taxa de 

Retenção do 

Lucro (1-

Payout) 

Média 

Semestral do 

Patrimônio 

Líquido 

(milhões de 

reais) 

Lucro Líquido 

Semestral (milhões 

de reais) 

ROE 

Semestral 

(L.L. / P.L.) 

2012.1 24,97% 75,03% 10.825,05  1.608,22  14,86% 

2012.2 25,03% 74,97% 13.634,79  1.647,33  12,08% 

2013.1 25,00% 75,00% 14.891,24  1.261,89  8,47% 

2013.2 25,05% 74,95% 15.908,53  1.513,55  9,51% 

2014.1 25,00% 75,00% 17.165,97  1.793,76  10,45% 

Valor Médio 
  

74,99% 
    

11,08% 

 

 

Aplicando os valores da tabela na fórmula, encontra-se a taxa de crescimento dos 

dividendos: 

 

 

 

5.3. DIVIDENDOS DO PRÓXIMO PERÍODO 

Como explicado no capítulo anterior, a metodologia para encontrar o valor dos 

dividendos do próximo período possui quatro passos, sendo que o primeiro é o levantamento 

das projeções do PIB em diversos cenários. Dessa forma, nesse capítulo são calculadas todas 

as relações referentes aos demais passos da metodologia, deixando para o capítulo seis a 

análise de cenários. 

iv. Levantar dados de mercado sobre a projeção do PIB 

v. Relacionar o valor do PIB com a Receita do banco por meio de uma regressão. 

vi. Relacionar o valor da Receita com o Lucro Líquido do banco por meio de outra 

regressão. 

vii. Relacionar o valor do Lucro Líquido com os Dividendos pagos pelo banco por 

meio da média histórica do “Dividend Payout Ratio” (Dividendos/Lucro Líquido). 



45 

 

5.3.1. Relação entre PIB x Receita do banco 

Para encontrar a relação entre o PIB do Brasil e a receita gerada pelo BTG Pactual, foi 

realizada uma regressão simples com os dados históricos. 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Valores da receita anual, indicada como Y, e do PIB anual, indicado como X 

Ano 
Eixo X 

(PIB) 

Eixo Y 

(Receita 

Total) 

2009 3239404 2342,2 

2010 3770085 2424,44 

2011 4143015 3200,7 

2012 4392094 6816,57 

2013 4844815 5913,98 

 

 

 

 

Gráfico 3: Regressão simples entre PIB (eixo X) e a receita total (eixo Y) com os pontos e a linha de tendência 
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Encontrou-se os seguintes valores com a regressão: 

 

Tabela 6: Valores do coeficiente linear (a), angular (beta) e o coeficiente de determinação (R2) 

Coeficiente Linear (a) -7297,05 

Coeficiente Angular (beta) 0,0028 

Coeficiente de Determinação 

(R²) 
0,6743 

 

 

Portanto, a relação encontrada entre o PIB do Brasil e a receita do BTG Pactual é: 

 

 

 

5.3.2. Relação receita do banco x Lucro líquido 

O O mesmo procedimento foi realizado para encontrar a relação entre a receita do 

banco e seu lucro líquido.  

 

 

 

 

 

Tabela 7: Valores do lucro líquido anual, indicado como Y, e receita total, indicado como X 

Ano 

Eixo X 

(Receita 

Total) 

Eixo Y 

(Lucro 

Líquido) 

2009 2342,2 1362,6 

2010 2424,44 1127,24 

2011 3200,7 1921,7 

2012 6816,57 3255,55 

2013 5913,98 2775,44 
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Gráfico 4: Regressão simples entre lucro líquido anual (eixo Y) e a receita total (eixo X) com os pontos e a linha 

de tendência 

 

Encontrou-se os seguintes valores com a regressão: 

 

Tabela 8: Valores do coeficiente linear (a), angular (beta) e o coeficiente de determinação (R2) 

Coeficiente Linear (a) 312,15 

Coeficiente Angular (beta) 0,4291 

Coeficiente de Determinação 

(R²) 
0,9655 

 

 

Portanto, a relação encontrada entre a receita do BTG Pactual e seu lucro líquido é: 

 

 

 

5.3.3. Relação entre lucro líquido x Dividendos 

Para, finalmente, chegar ao valor dos dividendos, é necessário calcular a sua relação 

com o lucro líquido do banco. 

Diferentemente das outras variáveis, a relação entre o lucro líquido e o valor total pago 

aos acionistas costuma fazer parte da política de dividendos da empresa, e, por esse motivo, é 

esperada uma taxa com menos incerteza entre elas. 

Dessa forma, calcula-se o valor médio do Dividend Payout Ratio, que representa a 

porcentagem do lucro líquido que a empresa costuma reverter a seus acionistas. 
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 Onde: 

 

 

Tabela 9: Cálculo do Dividend Payout Ratio desde que o BTG Pactual abriu capital 

Resultados do BTG Pactual 

(milhões de reais) 
2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 

Lucro Líquido Semestral 1.608,22 1.647,33 1.261,89 1.513,55 1.793,76 

Valor Total Pago aos Acionistas 401,61 412,29 315,47 379,09 448,44 

Dividend Payout Ratio 24,97% 25,03% 25,00% 25,05% 25,00% 

Média Histórica do Dividend Payout 

Ratio 
25,01%         

 

 

Como esperado, percebe-se uma política de dividendos forte, por parte da empresa, ao 

retornar em média 25% do lucro líquido para o acionista a cada período. 

A partir dos cálculos explicados acima, é possível compreender porque a taxa de 

retenção, que foi utilizada no cálculo do crescimento do dividendo no item 5.2, é igual a 1-

Dividend Payout Ratio, já que as duas taxas significam exatamente o oposto. Enquanto o 

Dividend Payout Ratio é a porcentagem do lucro revertida aos acionistas, a taxa de retenção 

representa o lucro que sobra para a empresa reinvestir em si mesma. 

Portanto, a relação entre o lucro líquido e os dividendos pagos é: 

 

 

 

 Nesse ponto, como o lucro líquido utilizado para calcular o dividendo é semestral, o 

estudo simplesmente dividirá o lucro líquido anual por considerar que não existe uma 

sazonalidade forte nos negócios do banco. 
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5.4. RESUMO DAS RELAÇÕES 

 Assim, conclui-se o cálculo de todas as relações necessárias para estimar o dividendo 

do próximo período a partir do PIB. Abaixo estão listadas todas as estimativas do Modelo de 

Gordon, e a base de seus cálculos. 

 

 Taxa de Retorno Esperada (ou Custo do Capital Próprio): 

o Base para o cálculo: 

 

o Valor Estimado: 

 

 

 Taxa de Crescimento dos Dividendos: 

o Base para o cálculo: 

 

o Valor Estimado: 

 

 

 Dividendo Esperado para o Próximo Período: 

o Base para o cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Valor Estimado: 
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Tabela 10: Resumo das estimativas e relações para as variáveis do Modelo de Gordon 

Variáveis do Modelo de Gordon 

Dividendo 

Esperado/ação - D 

(2014.2) 

0,2501 × (0,4291 × (0,0028 × PIB 

(anual) - 7297,05) + 312,15) / 2 

Crescimento dos 

Dividendos - g  

(por semestre) 

8,31% 

Retorno Esperada - 

K   

(por semestre) 

11,08% 

  

O próximo capítulo levanta três cenários para o PIB a partir de análises realizadas por 

agentes do mercado. Em seguida, no capítulo sete, os cenários do PIB e as relações calculadas 

nesse capítulo são utilizadas para aplicar o Modelo de Gordon e encontrar um valor para as 

ações do banco BTG Pactual. Dessa forma, será possível realizar a avaliação do modelo em 

um caso prático, no qual a incerteza dos dados levantados e das estimativas feitas, possui um 

grande peso. 

 

6. ESTUDO DE CENÁRIOS DO PIB 

Como explicado no capítulo anterior, o estudo utiliza o PIB para estimar a receita do 

banco, que é utilizada posteriormente em outras relações para determinar uma das variáveis 

do Modelo de Gordon, a Taxa de Crescimento dos Dividendos. A receita é encontrada a partir 

da seguinte relação: 
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Devido à incerteza inerente ao cálculo do PIB para o ano de 2014, foi estabelecido três 

cenários para análise. A utilização de diferentes cenários possui como objetivo minimizar o 

possível impacto da incerteza nos cálculos. Diversificando a análise realizada é possível 

aumentar a previsibilidade e diminuir o impacto negativo. 

Os três cenários foram classificados como: otimista, intermediário e pessimista. A 

principal diferença considerada na classificação destes distintos cenários foi o resultado 

esperado para o PIB no final do ano de 2014. 

O primeiro cenário, otimista, foi definido tendo como foco a previsão elaborada pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN). O BACEN é uma organização federal pertencente ao 

Sistema Financeiro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda. A organização é 

considerada uma autarquia federal, sendo uma das principais autoridades monetárias do país.  

Entre as suas competências, podemos destacar a emissão da moeda e a responsabilidade de 

autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras. 

Devido à sua importância e ligação com o Governo Federal, o BACEN tornou-se uma 

escolha bastante plausível para o estudo. Em relatório divulgado no mês de julho de 2014, a 

organização estimou o crescimento do PIB brasileiro em 1,6%, diminuindo a estimativa feita 

anteriormente, 2,0%. Segundo o BACEN, a possível desaceleração econômica é impulsionada 

pela retração do PIB industrial em 0,4% e pela diminuição na estimativa de crescimento para 

os outros setores em relação às previsões divulgadas anteriormente. A autoridade monetária 

cortou para 2,0% sua projeção para o crescimento do setor de serviços e para 2,8% a previsão 

para o setor agropecuário. 

A segunda previsão considerada na análise, intermediária, foi elaborada pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI). O FMI é uma organização internacional que visa promover a 

cooperação monetária internacional e a estabilidade financeira global. No relatório 

Perspectiva Econômica Global, divulgado em Julho desse ano, a instituição previu um 

crescimento de 1,3% no PIB brasileiro em 2014, retraindo a sua perspectiva anterior que era 

de 1,9%. Segundo o FMI, as condições financeiras mais apertadas e contínua fraqueza na 

confiança empresarial e do consumidor seguram o investimento e pressionam o crescimento 

do consumo. (ESTADÃO, 2014) 

O último cenário, pessimista, leva em consideração a estimativa levantada através da 

pesquisa Focus, realizada pelo BACEN. O relatório traz a previsão de diversas variáveis 

econômicas, sendo que para isso é calculada uma média das estimativas dadas pelos 

principais analistas de mercado das principais instituições em atividade em território nacional. 

Seguindo uma tendência de queda, a estimativa divulgada no dia 4 de agosto de 2014 para o 



52 

 

crescimento do PIB brasileiro caiu para 0,86% contra 0,90% na pesquisa anterior, 

confirmando a décima queda seguida relatada pela Focus. Um dos principais motivos para 

essa mudança é a diminuição da perspectiva em relação ao PIB industrial, passando de 1,15% 

de retração para 1,53%. (EXAME, 2014) 

Um ponto importante a ser ressaltado é que a estimativa definida para cada um dos 

cenários são taxas de crescimento real. Sendo assim, é necessário encontrar uma forma de 

estabelecer uma relação delas com o PIB nominal, escolhido para o desenvolvimento do 

trabalho. Essa relação é dada através da seguinte expressão matemática, onde a taxa real é 

relacionada a taxa nominal e a inflação: 

 

 

 

Essa fórmula é frequentemente utilizada nos trabalhos envolvendo Matemática 

Financeira.  

Pode-se observar que as taxas reais foram definidas anteriormente e os resultados da 

fórmula serão as taxas nominais para cada cenário, logo o último elemento a ser definido é a 

inflação do período. Para isso foi considerado o resultado mensal do IGP-M (Índice Geral de 

Preços do Mercado) em 2014, assim como suas estimativas para os meses restantes do ano, 

realizadas pelo mercado e agrupadas pelo próprio BACEN. O IGP-M visa refletir as variações 

de preços entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte. Atualmente, é considerado um 

dos principais índices de inflação do Brasil. O índice foi criado por solicitação de entidade 

financeiras e é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC (Índice de Preços ao 

Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e 

10%, respectivamente.  Abaixo estão os resultados mensais do IGP-M e a taxa anual 

calculada para o ano de 2014: 
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Tabela 11: Resultados mensais do IGP-M e taxa anual calculada para o ano de 2014 

Meses (2014) IGP-M 

Janeiro 0,48% 

Fevereiro 0,38% 

Março 1,67% 

Abril 0,78% 

Maio -0,13% 

Junho -0,74% 

Julho -0,61% 

Agosto 0,27% 

Setembro 0,53% 

Outubro 0,50% 

Novembro 0,45% 

Dezembro 0,40% 

Taxa Anual 4,03% 

 

 

A partir dos resultados obtidos e das informações coletadas, é possível encontrar a taxa 

nominal de crescimento pela aplicação da fórmula explicitada anteriormente. Tendo também 

como base o valor do PIB brasileiro em 2013, a previsão do PIB para o ano de 2014 em cada 

cenário de análise é definida através da multiplicação da taxa de crescimento nominal pelo 

resultado do PIB de 2013. Os resultados encontrados são a base para o cálculo do dividendo 

esperado para o próximo período, uma das variáveis do Modelo de Gordon, como pode ser 

observado nas próximas seções. 

 

Tabela 12: Resultado estimado do PIB de 2014 em cada cenário de análise 

Cenários do 

PIB 

PIB de 2013 

(em milhões 

de reais) 

Taxa Real Inflação 
Taxa 

Nominal 

PIB de 2014 

(em milhões 

de reais) 

Pessimista 4.844.815,00  0,86% 4,03% 4,93% 5.083.450,30  

Intermediário 4.844.815,00  1,30% 4,03% 5,38% 5.105.626,76  

Otimista 4.844.815,00  1,60% 4,03% 5,70% 5.120.747,08  

 

 

7. ANÁLISE DO MODELO DE GORDON A PARTIR DO VALUATION 

O objetivo do capítulo sete é analisar, de forma crítica, a aplicação do Modelo de 

Gordon na avaliação das ações do banco BTG Pactual.   
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Para isso, o capítulo utiliza os cenários do PIB levantados no capítulo seis, e as 

estimativas e relações encontradas para as variáveis do Modelo de Gordon, que foram 

calculadas no capítulo cinco.  

Assim, é calculado o valor das ações para cada cenário. Isto possibilita a realização de 

análises quantitativas, com o preço atual das ações no mercado, e qualitativas, acerca do 

Modelo de Gordon aplicado em uma empresa brasileira, recém listada na bolsa, e dos 

métodos utilizados para estimar as variáveis do modelo. 

O capítulo começa com o cálculo do valor das ações do banco para cada um dos três 

cenários, e ao final analisa a aplicação do modelo. 

Antes de realizar as contas particulares de cada cenário, é útil enunciar todos os dados 

que não irão variar, ou seja, que não possuem relação com o PIB. São eles: a Taxa de Retorno 

Esperada e a Taxa de Crescimento dos Dividendos e a quantidade de ações disponíveis na 

bolsa de valores.  

A ação do banco BTG Pactual é negociada na bolsa de São Paulo com o código 

BBTG11 e possui um total de 904.967.406 unidades em circulação no dia cinco de agosto de 

2014, dia em que os cálculos desse estudo foram realizados (BM&FBOVESPA, 2014). 

 

Tabela 13: Dados que não variam nos cálculos do valuation para cada cenário do PIB 

Dados que não dependem dos cenários 

Quantidade de UNITS BBTG11 904.967.406  

Crescimento dos Dividendos - g  

(por semestre) 
8,31% 

Retorno Esperada - K   

(por semestre) 
11,08% 

 

 

 Além disso, todos utilizam a mesma fórmula para o cálculo do Dividendo Esperado 

para o próximo período, assim como a mesma fórmula para encontrar o valor atual das ações 

(fórmula do Modelo de Gordon). 
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7.1. CENÁRIO OTIMISTA 

O cenário otimista utiliza a projeção do PIB realizada pelo BACEN. 

 

Tabela 14: Cenário otimista do PIB projetado pelo BACEN 

Cálculo do Valuation Cenário Otimista 

PIB Estimado para 2014 5.120.747,08  

 

 

Utilizando o valor estimado do PIB nominal na fórmula do dividendo esperado para o 

próximo período, encontra-se o valor do dividendo relativo ao segundo semestre de 2014, em 

milhões de reais. 

 

 

 

 

Multiplicando o resultado por , encontra-se o valor esperado para o dividendo de 

2014.2. 

 

 

Como o objetivo é calcular o valor de cada ação individualmente, o dividendo deve ser 

divido pela quantidade de UNITS BBTG11. 
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Com isso, para o cenário pessimista, foi encontrado os seguintes valores para as 

variáveis do modelo de Gordon: 

 

Tabela 15: Variáveis estimadas para o cenário otimista 

Variáveis do Modelo de Gordon 
Cenário 

Otimista 

Dividendo Esperado/ação - D 

(2014.2) 
0,41749  

Crescimento dos Dividendos - g 

(por semestre) 
8,31% 

Retorno Esperada - K   

(por semestre) 
11,08% 

 

 

Substituindo os valores na fórmula principal do modelo de Gordon, encontra-se o 

valor atual das ações do banco BTG Pactual: 

 

 

 

 

 

 

7.2. CENÁRIO INTERMEDIÁRIO 

A metodologia dos cálculos em cada cenário é exatamente igual. A única diferença 

entre eles são os valores encontrados devido a variação do PIB. Portanto, para os cenários 

intermediário e pessimista, apenas os valores serão mostrados em uma tabela que agrupe 

todas as informações. 
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Tabela 16: Valores encontrados a partir da estimativa do PIB no cenário intermediário 

Variáveis do Modelo de Gordon 
Cenário 

Intermediário 

PIB Estimado para 2014 5.105.626,76  

Dividendo Esperado para o 

próximo período 
375.543.232,09  

Dividendo Esperado/ação - D 

(2014.2) 
0,41498  

Crescimento dos Dividendos - g 

(por semestre) 
8,31% 

Retorno Esperada - K  (por 

semestre) 
11,08% 

Valor por ação 14,98 

 

 

7.3. CENÁRIO PESSIMISTA 

 

Tabela 17: Valores encontrados a partir da estimativa do PIB no cenário pessimista 

Variáveis do Modelo de Gordon 
Cenário 

Pessimista 

PIB Estimado para 2014 5.083.450,30  

Dividendo Esperado para o 

próximo período 
372.211.327,66  

Dividendo Esperado/ação - D 

(2014.2) 
0,41130  

Crescimento dos Dividendos - g  

(por semestre) 
8,31% 

Retorno Esperada - K  (por 

semestre) 
11,08% 

Valor por ação 14,85 

 

 

7.4. ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO E SUAS ESTIMATIVAS 

O objetivo do estudo é identificar as dificuldades de utilizar o Modelo de Gordon 

tendo à disposição dados reais, com uma variabilidade mais alta do que a encontrada em 

exercícios teóricos. E para demonstrar de forma mais clara a influência da variabilidade dos 

dados, foi escolhida uma empresa com um histórico pequeno na bolsa de valores, de modo 

que seu desempenho, embora crescente no geral, ainda não estivesse estável. 
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Como esperado, o modelo de Gordon não foi capaz de estimar com precisão aceitável 

o valor das ações do BTG Pactual. O preço do ativo BBTG11 no dia oito de agosto de 2014 

era R$ 35,58. Valor muito além do encontrado até mesmo pelo cenário positivo, R$ 15,07. 

Diversos fatores contribuíram para a imprecisão do modelo, e eles foram divididos em 

três tópicos que serão explicados a seguir:  

 

1) O peso das variáveis na fórmula do Modelo de Gordon 

Existem três variáveis na fórmula de Gordon: os dividendos estimados para o próximo 

período, o custo do capital próprio e a taxa de crescimento dos dividendos.  

Analisando o Modelo de Gordon, é possível observar que a variação do dividendo 

influencia pouco no valor da ação se comparado com as outras variáveis, que possuem um 

peso maior no resultado final. 

Para demonstrar a discrepância, foi realizada uma análise de sensibilidade para cada 

variável do Modelo de Gordon, calculando o valor da ação para diversos valores de D, K e g. 

Cada vez que uma variável era escolhida para variar, as outras duas se mantinham constante. 

 

Tabela 18: Efeito da variação do Dividendo/ação no valor da ação 

Dividendo/ação K g K-g Valor da ação

0,25049 11,08% 8,31% 2,77% 9,04

0,29224 11,08% 8,31% 2,77% 10,55

0,33399 11,08% 8,31% 2,77% 12,06

0,37574 11,08% 8,31% 2,77% 13,56

0,41749 11,08% 8,31% 2,77% 15,07

0,45924 11,08% 8,31% 2,77% 16,58

0,50099 11,08% 8,31% 2,77% 18,09

0,54274 11,08% 8,31% 2,77% 19,59

0,58449 11,08% 8,31% 2,77% 21,10  
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Tabela 19: Comparação da variação do dividendo e do valor da ação 

Variação do Dividendo Dividendo/ação Valor da ação Variação do Valor da ação

-40,00% 0,25049 9,04 -40,00%

-30,00% 0,29224 10,55 -30,00%

-20,00% 0,33399 12,06 -20,00%

-10,00% 0,37574 13,56 -10,00%

- 0,41749 15,07 -

10,00% 0,45924 16,58 10,00%

20,00% 0,50099 18,09 20,00%

30,00% 0,54274 19,59 30,00%

40,00% 0,58449 21,10 40,00%

Desv. Padrão 0,11 4,1276

Coeficiente de Variação 27,39% 27,39%  

 

Percebe-se, a partir das tabelas acima, que a variação do dividendo impacta na mesma 

variação do valor da ação. Portanto, ao variar o dividendo esperado do cenário otimista em 

uma amplitude de 80% de seu valor, 40% para cima e 40% para baixo, obtemos o mesmo 

efeito no valor da ação, o que faz com que seu valor varie entre R$ 9,04 e R$ 21,10 reais. 

No entanto, o efeito muda bastante quando a variação acontece no custo de capital 

próprio: 

 

Tabela 20: Comparação da variação do custo de capital próprio e do valor da ação 

Variação do K K Valor da ação 
Variação do Valor da 

ação 

-20,00% 8,86% 75,36 400,00% 

-15,00% 9,42% 37,68 150,00% 

-10,00% 9,97% 25,12 66,67% 

-5,00% 10,53% 18,84 25,00% 

- 11,08% 15,07 - 

5,00% 11,63% 12,56 -16,67% 

10,00% 12,19% 10,77 -28,57% 

15,00% 12,74% 9,42 -37,50% 

20,00% 13,30% 8,37 -44,44% 

Desv. Padrão 1,52% 21,4896 

 Coeficiente de Variação 13,69% 90,72% 
  

 

Variando apenas metade da amplitude que o dividendo variou anteriormente, ou seja, 

20% para cima e 20% para baixo, o valor da ação chegou a aumentar 400%, alcançando um 

valor de R$75,00 reais. 
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Enquanto o coeficiente de variação de K se manteve baixo, o coeficiente do valor da 

ação disparou, chegando quase a 100%, o que indicaria que o seu desvio padrão é maior do 

que a sua própria média. 

Esse efeito também acontece na variação da taxa de crescimento. Abaixo os 

coeficientes de variação e as variações máximas são comparadas. 

  

Tabela 21: Comparação da influência de cada variável no Modelo de Gordon 

Variação do K Variação do g Variação do Dividendo

Amplitude de variação da 

variável no teste
- 20% a 20% - 30% a 30% - 40% a 40%

Desv. Padrão do valor da 

ação
21,4896 45,7117 4,1276

Coeficiente de Variação 

do valor da ação
90,72% 137,76% 27,39%

Valor Máximo da ação 

obtido
75,36R$                           150,72R$                         21,10R$                           

 

 

Portanto, ao utilizar o Modelo de Gordon, uma pequena variação ao estimar a taxa de 

crescimento dos dividendos ou o custo de capital próprio, causa uma enorme variação no 

valor da ação.  

Para exemplificar esse fato com base nos cálculos do estudo: caso a variação do 

capital próprio tivesse sido estimada apenas 0,75% abaixo do valor utilizado e a taxa de 

crescimento dos dividendos apenas 0,75% acima, o valor da ação estimado pelo modelo, mais 

que dobraria, alcançando a marca de R$ 32,87 reais. 

 

Tabela 22: O resultado encontrado com uma pequena variação de 0,75% em K e g 

Dividendo/ação K g K-g Valor

0,417490158 10,33% 9,06% 1,27% 32,87
 

 

2) A economia instável do Brasil 

Outro fator que contribui bastante na dificuldade ao aplicar o Modelo de Gordon é a 

economia instável do mercado brasileiro.  

Assaf Neto sugere que metodologias de avaliação de empresas baseadas no cálculo do 

custo de capital, devam ser aplicadas apenas em mercados estáveis, e para mercados 

emergentes, os cálculos são mais imprecisos, devendo incorporar o risco a mais que o 
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investidor está se sujeitando. Por esse motivo, para o mercado brasileiro, ele indica a 

realização de um benchmark com o mercado americano, utilizando valores da bolsa de Nova 

York e adicionando um fator de risco ao cálculo, o risco Brasil. (ASSAF NETO, 2008) 

Para exemplificar a variação do mercado brasileiro, foi comparado o retorno gerado 

pelas ações do banco BTG Pactual (BBTG11), do índice IBOVESPA (BVSP), que é 

geralmente utilizado para medir o retorno médio das ações do mercado brasileiro, e do índice 

Financeiro (IFNC), que reúne diversas empresas do setor financeiro listadas na bolsa de São 

Paulo. O período comparado foi desde a abertura de capital do BTG Pactual, 30 de abril de 

2012, até 30 de julho de 2014. 

 

Tabela 23: Valores da ação BBTG11 e da soma das ações que compõem os índices IBOVESPA e Financeiro da 

bolsa de valores de São Paulo 

Mês BBTG11 IBOVESPA
Índice 

Financeiro

jul/14 35,36    55.829,41    5.063,83    

jun/14 34,40    53.168,22    4.831,41    

mai/14 34,00    51.239,34    4.585,59    

abr/14 30,43    51.626,69    4.690,04    

mar/14 28,69    50.414,92    4.412,12    

fev/14 27,29    47.094,40    3.970,86    

jan/14 25,06    47.638,99    3.824,38    

dez/13 27,19    51.507,16    4.132,34    

nov/13 27,77    52.482,49    4.323,47    

out/13 29,50    54.256,20    4.544,00    

set/13 27,07    52.338,19    4.213,61    

ago/13 26,68    50.011,75    3.888,17    

jul/13 26,80    48.234,49    3.862,18    

jun/13 26,59    47.457,13    3.850,32    

mai/13 31,85    53.506,08    4.305,28    

abr/13 32,31    55.910,37    4.164,96    

mar/13 32,97    56.352,09    4.288,00    

fev/13 35,38    57.424,29    4.116,27    

jan/13 33,63    59.761,49    4.074,17    

dez/12 30,44    60.952,08    4.014,49    

nov/12 29,22    57.474,57    3.785,24    

out/12 31,17    57.068,18    3.556,57    

set/12 31,46    59.175,86    3.652,20    

ago/12 30,44    57.061,45    3.668,26    

jul/12 29,34    56.097,05    3.641,88    

jun/12 28,57    54.354,63    3.361,96    

mai/12 26,38    54.490,41    3.360,37    

abr/12 29,72    61.820,26    3.522,65    

Preço das ações no último dia útil de cada mês (R$)
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Tabela 24: Discrepância entre os retornos dos ativos 

BBTG11 IBOVESPA Índice Financeiro

Retorno Anual 8,13% -4,15% 18,75%

Retorno total 18,96% -9,69% 43,75%  

 

A tabela demonstra como a economia brasileira é altamente variável. Enquanto o 

índice IBOVESPA, ou seja, todo o mercado de ações possui um retorno de -9,69% no 

período, trazendo um alto prejuízo a seus investidores, o mercado financeiro atuante nesse 

mesmo mercado, alcança uma rentabilidade de 43,75%. 

 

 Tabela 25: Média e desvio padrão da variação do preço das ações mês a mês 

BBTG11 IBOVESPA Índice Financeiro

Média 0,87% -0,26% 1,49%

Desvio Padrão 6,79% 4,82% 5,31%

Coeficiente de Variação 778,18% - 356,80%

Média e Desvio Padrão da variação do preço das ações

  

 

Além disso, em todos os casos, o desvio padrão da variação de seus preços foi maior 

do que a sua média, evidenciando um coeficiente de variação maior que 100%, 456% para o 

índice financeiro e 778% para o BBTG11. O cálculo do coeficiente de variação do índice 

IBOVESPA não foi realizado, pois sua média foi negativa, o que dificulta a interpretação do 

índice. Entretanto, devido a diferença dos valores, é correto afirmar que sua variação é muito 

alta em comparação com sua média, o que evidencia a dificuldade de realizar estimativas no 

mercado brasileiro. 

 

3) A variância dos dados relativos ao crescimento dos dividendos 

Por fim, o último fator relevante que contribuiu para a discrepância do preço atual da 

ação BBTG11 e da estimada pelo Modelo de Gordon é a que o próprio estudo criou como 

premissa.  

Ao escolher uma empresa com um histórico reduzido desde que abriu seu capital na 

bolsa de valores de São Paulo, o estudo ampliou o efeito dos dois itens acima nos dados do 

modelo. 

O histórico do crescimento esperado dos dividendos da empresa, por exemplo, desde 

que ela abriu capital é altamente variável. 
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Tabela 26: Taxa de crescimento dos dividendos pagos pelo BTG Pactual 

BTG Pactual
Valor Total Pago aos Acionistas

(Dividendo + JSCP)
Taxa de crescimento

2012.1 401,61 -

2012.2 412,29 0,03 

2013.1 315,47 -0,23 

2013.2 379,09 0,20 

2014.1 448,44 0,18  

 

Tabela 27: Variação da taxa de crescimento dos dividendos do BTG Pactual 

Média 4,41%

Desvio Padrão 20,18%

Coeficiente de Variação 457,78%

BTG Pactual

 

 

As tabelas demonstram que o baixo histórico do BTG Pactual na bolsa comprometeu 

bastante qualquer estimativa sobre os seus dividendos do próximo período. O coeficiente de 

variação da taxa de crescimento alcançou 457,78%, um valor que demonstra que sua variação 

é quase cinco vezes maior que a sua média histórica. 

É simples explicar a falta de precisão do Modelo de Gordon quando esse dado é 

relacionado a importância da taxa de crescimento dos dividendos na fórmula do modelo, 

como explicado no primeiro item. Se apenas 1,5% de variação da taxa de crescimento, faz o 

modelo aumentar o valor encontrado para a ação em mais que o dobro, um desvio padrão de 

20,18% ao semestre, impossibilita qualquer estimativa precisa para essa variável.  

 

8. CONCLUSÃO 

A grande motivação desse estudo é identificar as dificuldades, que não são 

encontradas em exercícios teóricos, ao realizar o valuation em uma empresa real com os 

dados disponíveis no momento.  

Para isso, foi aplicado um dos modelos mais utilizados pelo mercado para avaliar 

ações, o Modelo de Gordon, no banco BTG Pactual, empresa recém listada na bolsa de 

valores de São Paulo. 

Inicialmente, foi realizada uma consulta simplificada dos métodos mais utilizados para 

a valoração de empresas e as diversas abordagens adotadas pelos teóricos, em seguida um 

estudo mais aprofundado foi realizado sobre a abordagem de fluxo de caixa descontados, que 

é a base do Modelo de Gordon. 
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A partir da metodologia escolhida para estimar as variáveis, o modelo foi aplicado e o 

seu resultado comparado com o preço atual das ações do BTG Pactual. Foi constatado que o 

Modelo de Gordon não estimou com precisão o valor das ações e as suas razões foram 

explicadas no capítulo anterior divididas em três blocos: o peso das variáveis no Modelo de 

Gordon, a economia instável do Brasil e a variância dos dados relativos ao crescimento dos 

dividendos do BTG Pactual. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, algumas dificuldades foram encontradas ao 

trabalhar com agregados monetários como o PIB, por exemplo. Como a economia do Brasil é 

muito instável, a sua projeção não é algo tão simples de prever. A utilização do IGP-M, por 

exemplo, para estimar a inflação do PIB, é amplamente discutida no mercado, já que o dado 

real sobre a inflação só é obtido após o cálculo do governo. Por esse motivo, até mesmo a 

projeção oficial do Banco Central varia bastante ao longo do ano, recebendo diversas 

revisões. 

Com isso, conclui-se que um dos fatores mais relevantes ao aplicar o Modelo de 

Gordon é a capacidade do analista de estimar com precisão o custo de capital próprio e o 

crescimento dos dividendos da empresa, a partir dos dados disponíveis de mercado. 

Recomenda-se para projetos acadêmicos futuros, a análise profunda, teórica e prática 

dos diferentes métodos de estimativa do custo de capital próprio e da taxa de crescimento dos 

dividendos de uma empresa com poucos dados históricos disponíveis, ou seja, recém lançada 

na bolsa de valores, e integrada em um mercado altamente instável, como o do Brasil. 
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