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“O que é necessário para mudar uma pessoa é 

mudar sua consciência de si mesma.” 

(Abraham Maslow)  



 
 

RESUMO 

 

 
 O presente trabalho realiza uma análise da indústria farmacêutica mundial, tendo em 

vista o crescimento contínuo desse segmento e o volume de recursos aplicados em Pesquisa, 

Desenvolvimento & Inovação (PD&I) desde 2009, a fim de entender como esse investimento 

e o conflito de agência impactam no valor da empresa, considerando produtos inovadores e 

projetos de produtos no pipeline. Para tanto, foi necessário coletar, correlacionar e analisar 

dados e indicadores referentes à venda total, venda de produtos inovadores, despesas com 

PD&I, quantidade de produtos em pipeline e geração de valor. Desenvolveu-se então, análise 

quantitativa multivariável através do modelo de regressão logística com dados em painel de 

nove empresas farmacêuticas mundiais entre os anos de 2009 e 2018. Verificando-se que as 

empresas mais inovadoras e mais eficientes em PD&I adicionam mais valor. Sendo possível 

constatar a importância da redução do conflito de agência considerando que o possível atraso 

no lançamento de novos produtos por parte dos executivos pode estar impactando 

negativamente na geração de valor da empresa para as empresas do setor farmacêutico aqui 

estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palavras-chaves: Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação. Geração de Valor. Indústrias 

Farmacêuticas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 
This paper analyzes the global pharmaceutical industry, considering the continued growth of 

this sector and the volume of resources invested in Research, Development and Innovation 

(RD&I) since 2009, in order to understand how this investment and agency conflicts impacts 

on company value, considering innovative products and pipeline projects products. Therefore, 

it was necessary to collect, correlate and analyze data and indicators related to total sales; sales 

of innovative products; RD&I costs; quantity of products in the pipeline and value creation.  A 

multivariate quantitative analysis was then developed through the model of logistic regression 

using data from nine global pharmaceutical companies between 2009 and 2018. This verifies 

that the most innovative companies and more efficient in R&D add more value. The importance 

of reducing agency conflicts can be determined considering that the possible delay in the launch 

of new products by executives may negatively impact on a business’s value creation for the 

pharmaceutical companies studied here. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. INVESTIMENTO EM PD&I E CONFLITO DE AGÊNCIA 

 

Impulsionados pela gestão de resultado de curto prazo pode-se admitir que os executivos 

tendem a postergar investimentos de longo prazo mesmo impactando negativamente na adição 

de valor da empresa. Salter (2012) baseado em pesquisa realizada pela US Chief Financial 

Officers identificou que 80% dos executivos estão dispostos a cortar despesas não relacionadas 

à operação e 55% postergariam investimentos em novos projetos. Esse comportamento, 

contrário à expectativa dos acionistas é considerado na administração financeira dentro do 

espectro da teoria de agência. Quando há um desencontro das ações e interesses entre os 

executivos que administram a empresa e os acionistas é gerado um conflito de agência.  

Artrill (2015) enfatiza que o objetivo da empresa na Teoria da administração moderna 

é maximizar valor ao acionista. No entanto, destaca que os executivos têm focado 

excessivamente na visão de curto prazo preferindo projetos com retorno rápido ao invés de 

projetos com retornos de investimento mais longo, porém maiores. “Pesquisadores e líderes 

empresariais há muito tempo criticam a visão de curto prazo [...] A preocupação central é que 

a visão de curto prazo desestimula os investimentos de longo prazo [...]” (SALTER 2012, p. 2). 

Essa divergência de interesses pessoais caracteriza o conflito de agência e pode impactar o valor 

da empresa.  

Nesse aspecto, a garantia de geração de valor pelo executivo está diretamente ligada ao 

seu comportamento e suas tomadas de decisões que, apesar da lei impedir certos 

comportamentos desonestos, existem regras não escritas e gera a necessidade de relação de 

confiança (BREALEY, MYERS E ALLEN, 2016). 

Uns dos investimentos suscetíveis a esse comportamento são os investimentos em 

Pesquisa, Desenvolvimento e Investimentos (PD&I). Segundo o Guia 2019 Interfarma (2019), 

o setor farmacêutico possui o maior grau de investimentos quando comparado aos demais 

setores, ficando 15% acima do segundo setor com maior volume de investimentos. No entanto, 

“aumento nos gastos com PD&I em produtos farmacêuticos de grande capitalização são 

analisados de forma negativa pelos investidores de curto prazo” (FEYZRAKHMANOVA; 

GURDGIEV, 2016).  
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Preocupados com o impacto que esses investimentos em PD&I podem causar nos lucros 

contábeis no curto prazo, em decorrência das regras contábeis que exigem conservadoramente 

que os investimentos em PD&I sejam reconhecidos como despesas no exercício, os executivos 

podem optar por não investir em projetos rentáveis (STEWART, 2019). Aproximadamente 

33,8% das razões para cancelamento dos projetos de PD&I estão relacionadas a questões 

econômicas, como taxa de retorno insuficiente ou mercado comercial não atrativo (Dimasi 

2001) 

Pressupondo que a geração de valor tem reflexo do comportamento dos executivos, é 

importante definir a métrica que será considerada para medição do valor adicionado. Muito tem 

se discutido entre métricas contábeis e métricas atreladas ao fluxo de caixa descontado (PEREZ, 

2015). As métricas relacionadas ao EBITDA ainda são amplamente preferidas entre os analistas 

financeiros (PINTO, 2019), porém tem sido criticada por não considerar o custo do capital 

investido pelos acionistas (STUMPP, 2000; MERCER, 2016). O Economic Value Added 

(EVA) é uma métrica que busca solucionar a questão do custo do capital investido e tem sido 

considera uma métrica para medição da geração de valor (ALMEIDA 2016; SHARMA, 

KUMAR, 2010).  

 

1.2. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Com base no conflito de agência e na relevância dos investimentos em PD&I no setor 

farmacêutico, atrelado ao risco de postergação de investimentos de longo prazo por parte dos 

executivos, tem-se a seguinte questão de pesquisa: 

Os investimentos em PD&I no setor farmacêutico de capital aberto são ajustados pelo 

retardo na conversão de novos produtos patenteados, impactando negativamente na geração de 

valor da empresa? 

 

1.3. OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar se há impacto negativo dos ajustes de 

investimento em PD&I na geração de valor das empresas mundiais do setor farmacêutico de 

capital aberto, no período entre 2009 e 2018. 

O objetivo foi traçado pensando em avaliar o impacto na geração de valor sob dois 

aspectos. Sendo o primeiro relacionado ao faturamento dos medicamentos e o segundo 

relacionado aos investimentos em PD&I. 
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Sob o aspecto de faturamento, o estudo será desenvolvido segregando os produtos em 

dois grupos sendo (a) produtos inovadores, em sua maioria protegidos por patentes e (b) demais 

produtos, em sua maioria não protegidos por patentes e denominados de produtos estabelecidos. 

Sob o aspecto de investimentos em PD&I, o estudo será elaborado observando o 

montante de investimentos em PD&I em absoluto e ajustado ao tamanho da empresa e do nível 

de entrega da área de inovação, medida através da quantidade de projetos em pipeline. Será 

traçada uma análise relativa entre o investimento em PD&I e quantidade de projetos em pipeline 

denominada de produtividade em PD&I. 

Dessa forma, serão analisadas as seguintes situações: 

a) Empresas mais inovadoras, que possuem maior volume de vendas de produtos 

inovadores relativamente ao seu faturamento total, geram valor; 

b) Empresas que melhor gerenciam os produtos estabelecidos geram valor; 

c) Empresas com maior volume de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação geram valor; 

d) Empresas mais eficientes em PD&I, que possuem menor relação de investimento em 

PD&I por projeto em pipeline ou menor investimento em PD&I relativo ao 

faturamento total, geram valor. 

 

1.4. RELEVÂNCIA 

 

Verificar se há um de impacto negativo na geração de valor da empresa ocasionado pelas 

vendas de produtos inovadores, pelas vendas de produtos estabelecidos, pelo montante de 

investimentos em PD&I e pela sua respectiva produtividade é relevante para incentivar os 

executivos a uma gestão com visão de longo prazo e canalizar os investimentos para projetos 

com maiores retornos gerando, consequentemente, valor para a companhia corroborando para 

os estudos de Teoria da Agência e Geração de Valor. 

Isso posto, os executivos poderão gerar ações de governança e posicionamento 

estratégico podendo constituir um diferencial competitivo e, de modo consequente, elevar a 

geração de valor da empresa. O resultante dessas ações pode minimizar o conflito de agência e 

convergir para a expectativa dos acionistas. Alguns exemplos de ações que podem ser geradas 

pelos executivos são: (a) gestão de pipeline, (b) racionalização de investimentos e (c) 

posicionamento estratégico de preços e estão detalhas a seguir: 

• Intensificar a gestão do pipeline 
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o Confirmando que a inovação impacta positivamente na geração de valor da 

empresa, podem ser criadas ações de governança dos projetos em pipeline 

evitando possíveis postergações dos investimentos em PD&I por parte dos 

executivos derivada da necessidade de resultado de curto prazo. 

• Racionalizar os investimentos em PD&I 

o Estabelecendo que inovação impacta positivamente na geração de valor, 

torna-se importante avaliar a intensidade desse investimento e observar se a 

produtividade em PD&I. Dessa forma, pode-se estabelecer ações de 

racionalização dos investimentos em projetos com objetivo de priorizar os 

projetos mais rentáveis e evitar o uso do superinvestimento como forma de 

minimizar os riscos na falha no desenvolvimento. 

• Reposicionar preços de produtos estabelecidos 

o Os produtos estabelecidos, os quais não são protegidos por patentes, 

enfrentam alta competitividade de mercado pelo início da comercialização de 

produtos genéricos e similares, os quais apresentam em geral preços mais 

competitivos. Dessa forma, as empresas podem optar por repassar parte de 

sua lucratividade para o consumidor através do reposicionamento de preço, 

ou seja, oferecendo um custo de tratamento mais acessível ao paciente. 

Assim, a gestão dos produtos estabelecidos pode ser um diferencial 

competitivo e pode minimizar o impacto da competitividade enfrentada pela 

comercialização dos genéricos e similares no mercado. Essa ação pode 

reestabelecer o market share do produto e estaria alinhada à geração de valor 

para empresa. 

Espera-se que a presente pesquisa possa trazer uma reflexão por parte dos executivos 

no que tange a tomada de decisão relacionada à postergação de investimentos em PD&I 

considerando a geração de valor da companhia associada à expectativa dos acionistas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. INDICADORES DE PERFORMANCE 

 

Perez (2015) demonstra que existem diversos indicadores utilizados na tentativa de 

medir valor das empresas podendo ser divididos em métricas baseados no lucro contábil, e em 

métricas baseado no fluxo de caixa, a qual tem sido melhor aceito pelos investidores pois 

evidencia “o potencial de geração de riqueza da empresa” (PEREZ, 2015, p.191), apesar de 

indicativos apontarem para divergências estaticamente significativas entre o projetado e o 

realizado em alguns direcionadores de valor como despesas operacionais, taxa de 

reinvestimento e endividamento (CUNHA, MARTINS, ASSAF NETO, 2014). 

Aguiar (2011) menciona o Economic Value Added (EVA) como umas das principais 

medidas de retorno baseado em valor ao acionista, uma vez que o lucro contábil não considera 

a necessidade de novos investimentos de capital fixo e de capital de giro, mas demonstra haver 

heterogeneidade entre direcionadores de valor para empresas que atuam em diferentes setores. 

Perez (2015) sugeri, no entanto, que um conjunto de métricas é a solução ideal para analisar os 

direcionadores de valor de uma empresa reforçando que todas as métricas possuem restrições e 

limitações.  

 

2.1.1.  EBITDA – EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION, AND 

AMORTIZATION 

 

Dentre as métricas que se baseiam nas informações contábeis, o EBITDA é uma métrica 

comumente utilizada pelos investidores “ajudar a entender os balanços das empresas, auxiliar 

a descobrir o potencial de geração de caixa na atividade fim e determina a evolução da 

produtividade e da eficiência ao longo dos anos” (BTG, 2019, p1).  

A comissão de valores imobiliários, que tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, 

disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil publicou em 2012 a 

instrução normativa no 527 para divulgação voluntária do EBITDA, pelas companhias de 

capital aberto, conforme equação 1:  

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 +  𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜

+ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

+ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 (Eq.1) 
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Apesar de reforçar ser um relevante indicador para medir a geração de caixa, Stumpp 

(2000) coloca em perspectiva alguns fatores críticos sobre a utilização do EBITDA por não 

considerar variações do capital de giro, superestimar o fluxo de caixa em períodos de 

crescimento de capital de giro, por não representar a real liquidez da empresa e por não 

considerar a necessidade de reinvestimentos.  

Os investimentos em ativos imobilizados e os investimentos com fusão e aquisição não 

considerados na apuração do EBITDA e tem um impacto significativo na geração de valor da 

empresa. MAUBOUSSIN (2014) demonstrou ao comparar as top 1.500 empresas americanas 

durante o período de 1980 a 2013 que apesar do investimento em capital de giro não ser 

relevante, o investimento em fusões e aquisições e investimento em ativo imobilizado 

representaram mais de 50% do total de alocação de capital sendo que 2/3 das operações de 

fusão e aquisição destruíram valor, mais de 50% das operações de fusões e aquisições tiveram 

seus preços superestimados e os investimentos em ativo imobilizado foram praticamente o 

dobro das despesas com depreciação, o que sugere maior foco em investimento de crescimento. 

MERCER (2016) demonstrou através de um estudo teórico que mediu a relação entre o 

Fator de depreciação do EBITDA, medida pela relação entre EBIT e EBITDA, e a geração da 

empresa e conclui que para aumento de 14% no fator de depreciação do EBITDA são 

necessários um aumento de 20% na taxa de crescimento para manter o mesmo valor da empresa.  

Adicionalmente, “o EBITDA não vê benefício em reduzir a conta de imposto da 

empresa, adiar impostos ou fazer uso de prejuízos acumulados” (STEWART, 2019, P. 114) 

 

2.1.2. ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 

 

Almeida (2016) considera Economic Value Added (EVA) como a variável que melhor 

representa os ganhos para os acionistas ao considerar o custo de oportunidade ou remuneração 

de capital, diferentemente do lucro contábil. “O EVA da empresa é apenas uma medida do 

retorno incremental que o investimento obtém sobre a taxa de retorno do mercado [...] que mede 

a lucratividade líquida do custo de capital” (SHARMA, KUMAR, 2010, p. 201). Para Brealey; 

Myers; Allen, (2016) o EVA representa o lucro residual da operação que deve deduzir o custo 

de capital além de todos os custos operacionais como salário, materiais e taxas.  

 A avaliação do EVA segue a lógica de que se o “EVA for positivo, a companhia gerou 

mais lucro operacional após impostos do que o custo dos ativos empregados para gerar o lucro 

[...] criando valor. Se o EVA é negativo, a companhia consumiu capital mais do que gerou 

valor” (BREWER, CHANDRA, 1999, p.4)   
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O Eva pode ser obtido pela equação 2: 

 

▪ Diferença entre o lucro operacional e o custo do capital investido 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝑊𝐴𝐶𝐶    (Eq.2) 

  

A partir da equação 2 pod ser considerado o Spread do EVA apresentado na equação 3:  

▪ Spread entre o retorno do investimento e o custo de capital: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) 𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜    (Eq.3) 

 

Sendo: 

NOPAT = lucro operacional líquido após impostos, ou EBIT x (1 – taxa de imposto) 

Capital investido = capital de giro + ativo imobilizado 

WACC = custo médio ponderado de capital 

ROIC = Lucro operacional líquido após impostos dividido pelo capital investido 

 

A utilização do EVA como mensuração de performance, é importante para orientar os 

gestores a investir apenas em projetos que tragam ganhos suficiente para cobrir o custo de 

capital, conduzindo-os para ações de incremento de ganhos ou redução de capital empregado 

(BREALEY; MYERS; ALLEN, 2016). Segundo Brewer e Chandra (1999), o EVA permite um 

alinhamento de metas entre os gestores e toda a cia impactando na escolha dos projetos a serem 

considerados. Para Brewer e Chandra (1999), a adoção do EVA permite resolver um problema 

se a medição de desempenho for baseada somente no ROI, onde os gestores podem não investir 

em projetos que tenham um ROI maior que o custo de capital da empresa, mas abaixo do ROI 

da cia. 

Empresas que adotaram o EVA apresentaram aumento de lucratividade e conduziram 

os gestores para um uso mais produtivo dos ativos, além de reduzir o conflito de agência. 

(SHARMA, KUMAR, 2010). Esse efeito é corroborado por Guermat, Misirlioglu e Al-Omush 

(2019) em estudo realizado com 89 empresas americanas no período entre 1987 e 2001 que 

adotaram o EVA como sistema de remuneração e observaram (a) aumento no ciclo de capital 

de giro, (b) utilização menos intensa do ativo e (c) redução no pagamento de dividendos e 

recompra de ações. Porém, esse potencial de ganho pode ser reduzido em 50% caso o EVA não 

seja considerado no plano de incentivo dos executivos (SHARMA, KUMAR, 2010). Para 

Ferguson, Rentzeler e YU (2005) a adoção do EVA amplia a lucratividade relativa aos pares, 
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que já era superior antes da adoção, mas não evidenciam melhora o desempenho das ações das 

empresas. 

Por ser uma métrica baseada na contabilidade, presume-se que os dados contábeis sejam 

precisos, porém, podem ser tendenciosos demonstrando EVA e ROI negativos dependendo do 

estágio do ciclo de vida da empresa, como ex (a) indústria farmacêutica, que tem um ciclo de 

desenvolvimento de produto de 10 anos e precisa reconhecer suas despesas instantaneamente, 

e (b) start-ups, que possuem altos investimentos iniciais (BREALEY; MYERS; ALLEN, 

2016).  

A utilização do EVA pode apresentar quatro fatores limitantes como (a) comparação do 

tamanho das empresas por ser uma métrica baseada em valor absoluto, diferente do ROI, (b) 

manipulação de resultado por ser uma métrica baseada em contabilidade, (c) desestimular 

investimentos de longo prazo como no caso de projetos de inovação que apresentam resultados 

negativos em seu ciclo de vida inicial e (d) oferecer informações limitantes para as questões de 

ineficiência operacional, com investimento para eliminar gargalos de produção, por ser uma 

métrica baseada em dados financeiros acumulados no final do período contábil (BREWER, 

CHANDRA, 1999) 

Considerando que o EVA é uma métrica em valor absoluto e está diretamente 

relacionado ao tamanho do investimento de capital da empresa, sugere-se a utilização do EVA 

spread, que “tem a capacidade de comparar a lucratividade econômica residual das empresas, 

independentemente da diferença de tamanho da empresa em termos de capital investido” 

(WIRAWAN, 2011, p 12). Wirewan (2011) mediu as empresas da Indonésia listadas no LQ45 

Index entre os períodos de 2004 e 2008 e identificou que o EVA spread tem efeito significativo 

no retorno das ações enquanto que o EVA não.  

 

2.1.3. COMPARATIVO ENTRE EBITDA e EVA 

 

Uma revisão de literatura realizada por Sharma e Kumar (2010) que reuniu 112 artigos 

publicados sobre EVA durante o período de 1994 e 2008 reforça o fato de que as variações na 

geração de valor ao acionista não podem ser justificadas por uma única métrica contábil e 

destaca que as métricas contábeis, como por exemplo NOPAT, EPS, ROI e ROE, têm sido 

criticadas por não consideram o custo de capital.  

Stewart (2019) traçou um comparativo entre EVA e EBITDA em uma análise da Russel 

3000, que apresenta 3.000 maiores ações negociadas nos EUA representando cerca de 98% de 

todos os valores negociados, e identificou que o EVA explica por 22% das variações de valor 
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das empresas enquanto que o EBITDA explica por apenas 9%. Adicionalmente, listou alguns 

caminhos a serem seguidos pelos executivos para incrementar o EVA como ex, aumentar lucros 

sem aumentar o capital investido, acelerar o giro do ativo e priorizarem projetos com retorno 

de investimento acima do custo de capital. 

Segundo ainda Stewart: 

 

O EVA é efetivamente o exato oposto do EBITDA no seguinte sentido: Ele é 

mensurado após impostos, após anulação de depreciação e amortização como 

proxy do dinheiro necessário para reabastecer ativos desperdiçados e após 

garantir que todos os investidores - credores e acionistas sejam recompensado 

com retornos competitivos em seu capital. EVA é a pontuação final do lucro 

que é descontada diretamente no valor. (STEWART, 2019, p. 103, tradução 

do autor) 

 

 

 Por outro lado, Mistry, Singh e Singh (2013) observaram as sete maiores indústrias 

farmacêuticas indianas entre o período de 2003 e 2009 e concluíram que existe uma relação 

positiva entre EBITDA, EBIT e EVA observando que alterações no EBIT geraram aumento no 

EVA de todas as empresas. 

O EVA ainda não é uma técnica de avaliação de empresas preferencial entre os analistas 

financeiros, os quais 72% optam por modelos de múltiplos de EBITDA como técnica de 

avaliação de empresas (PINTO, 2019). Uma pesquisa realizada com 1.980 investidores 

associados da CFA institute (Chartered Financial Analyst) identificou que a utilização do EVA 

tem pouca preferência pelos investidores ao constatar que 15% se utilizam do EVA como 

modelo de avaliação de empresas (PINTO, 2019). “Os múltiplos de EBITDA é claramente uma 

prática de avaliação atual amplamente utilizada” (PINTO, 2019, p, 224). Vale destacar que para 

a determinação do custo do capital próprio 68% dos investidores optam por utilizar o modelo 

CAPM (capital asset pricing model) e 47% podem arbitrar uma taxa mínima. 

No entanto, a aplicação do EVA foi de suma importância para a Companhia de Aviação 

da Nova Zelândia (ACNZ). A empresa possuía monopólio no mercado de aviação da Nova 

Zelândia e se baseou no EVA para justificar que seus altos lucros oriundos dos preços 

praticados eram necessários para arcar com os custos do investimento e evitar assim acusações 

de prática abusiva de preço (AUSTIN, 2005). 

 

 

 

 



22 
 

2.2. GERAÇÃO DE VALOR NO MERCADO FARMACÊUTICO 

 

De acordo com o EvaluatePharma World Preview 2019 (PHARMA, 2019 p. 8), 

demonstrado no gráfico 1, o mercado farmacêutico mundial atingiu faturamento, em 2018, de 

US$ 827 bilhões demonstrando um crescimento médio acumulado de 2,3% desde 2010 ficando 

abaixo da expectativa, para 2018, de US$ 895 bilhões projetada pela EvaluatePharma 2013 

(PHARMA, 2013 p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do desempenho abaixo do esperado, a expectativa de crescimento médio 

acumulado entre 2018 e 2024 é de 6,1% ao ano devendo atingir as vendas de US$ 1.181 bilhões. 

O crescimento está atribuído basicamente às novas terapias sendo que 30% são referentes aos 

medicamentos órfãos utilizados em doenças raras e que necessitam de ajuda governamental por 

não possuírem potencial mercadológico (PHARMA 2017). Segundo EvaluatePharma na 

publicação World Preview 2019 Outlook to 2024 (PHARMA, 2019), o crescimento é 

decorrente das “extensões de linha de imuno-oncologia” e do “surgimento de novas tecnologias, 

como a terapia celular e genética que marcam um ponto de inflexão na evolução da indústria 

farmacêutica” (PHARMA 2019, p. 5). No entanto, o relatório de 2019 destaca os desafios para 

esse crescimento atrelados ao avanço de tecnologia de ponta, que ainda superam os sistemas de 

precificação e reembolso do governo americano:  

 

Gráfico 1: Faturamento mercado Farmacêutico mundial em US$ Bilhões 

 

Fonte: Adaptação do Autor, EvaluatePharma® 2019. 
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O governo de Donald Trump esteve no noticiário para discussões relacionadas 

a mudanças na política de medicamentos controlados que poderiam ser 

implementadas no início de 2020. Essas mudanças podem ser um desafio para 

os fabricantes de medicamentos, pois podem afetar os preços dos 

medicamentos em um dos maiores mercados do mundo se implementado. 

(PHARMA, 2019, p. 8, tradução do autor). 

 

Em 2018, conforme Tabela 1, a Pfizer foi a empresa com o maior faturamento ocupando 

a 1ª posição do ranking de faturamento mundial de vendas com medicamentos de prescrição 

atingindo o faturamento de US$ 45,3 Bi, seguida da Roche (US$ 44,6 Bi), Novartis (US$ 43,5 

Bi), Merck (US$ 37,4 Bi) e Sanofi (US$ 35,1 Bi). Juntas, compõe as cinco maiores indústrias 

do mundo. Demonstrando a alta competitividade do mercado farmacêutico, as cinco maiores 

empresas dividem 24,9% do mercado sendo que a Pfizer possui 65,5% de market share seguido 

de 5,4% da Roche, 5,3% da Novartis, 4,5% da Merck e 4,2% da Sanofi (PHARMA, 2019 p. 

11). 

 

Tabela 1: Vendas mundiais de medicamentos por prescrição (2018-2024) Top 10 
Companhias (US$ Bilhões) & market share (%) 

 
Fonte: Adaptação do Autor, EvaluatePharma® 2019, p. 13. 

 

Quando comparamos com o ranking de 2012, demonstrado na tabela 2, observamos que 

não houve alteração nas empresas que compõe o topo da tabela (Top 5). A Pfizer se mantém na 

primeira posição respectivamente com destaque para Roche, que evolui três posições. Além 

disso, ainda comparando os rankings, a Gilead Science apresentou uma impressionante 

evolução ao subir da 19ª posição em 2012 para 9ª posição em 2017 como reflexo de seu 

Market 

Share

2018 2024 CAGR 2018

1 Pfizer 45,3 51,2 +2,1% 5,5%

2 Novartis 43,5 49,8 +2,3% 5,3%

3 Roche 44,6 46,7 +0,8% 5,4%

4 Johnson & Johnson 38,8 45,8 2,8% 4,7%

5 Merck & Co 37,4 42,5 2,2% 4,5%

6 Sanofi 35,1 40,7 2,5% 4,2%

7 GlaxoSmithKline 30,6 38,7 4,0% 3,7%

8 AbbVie 32,1 35,0 1,4% 3,9%

9 Takeda 17,4 32,3 10,8% 2,1%

10 AstraZeneca 20,7 32,3 7,7% 2,5%

Total Top 10 345,4 414,8 3,1% 41,7%

Outros 482,3 766,0 8,0% 58,3%

Total 827,8 1180,8 6,1% 100,0%

Ranking Empresa

Vendas Mundias de 

Medicamentos Prescrição ($bn)
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crescimento médio acumulado em faturamento de 33,7% decorrente de uma “forte franquia de 

HIV e uma impressionante previsão para tratamento de Hepatite C [...] aprovado” (PHARMA, 

2014 p. 12). O destaque negativo fica para a Astrazeneca, que apresentou uma involução de 

4,4% em função do “aumento de concorrência de marcas e genéricos” (PHARMA, 2016, p. 

10), e da Eli Lilly, que deixou de figurar-se entre as ‘Top 10’. 

 

Tabela 2: Ranking venda mundial de medicamentos de prescrição 

 
Fonte: Adaptação do autor, a partir do EvaluatePharma® 2013, 

20181 e 2019 
 

A situação demonstrada na performance da Astrazeneca e da Eli Lilly reflete uma 

vertente de todo o efeito que a perda de patente ocasiona da cadeia de valor do mercado 

farmacêutico afetando não somente as indústrias produtoras de medicamentos, mas também nos 

demais fabricantes e consequentemente os pacientes, ou, consumidores. 

Segundo Conti e Berndt (2014), após a queda de patente e consequente entrada de 

genéricos, o mercado apresenta uma queda de preço de 38% a 48% com aumento substancial 

do volume de vendas. No entanto, Vandaros e Kanavos (2013) demonstram que pelo fato das 

grandes indústrias farmacêuticas com viés de inovação estarem em um ambiente regulado de 

preço, a entrada de genéricos não necessariamente afeta negativamente os preços dos produtos 

                                                           
1 Em 2018 foi divulgado somente o TOP 10 

2012 2017 2018

Pfizer 1 1 1

Novartis 2 2 3

Roche 5 3 2

Merck & Co 3 4 5

Johnson & Johnson 8 5 4

Sanofi 4 6 6

GlaxoSmithKline 6 7 8

AbbVie 9 8 7

Gilead Sciences 19 9

Amgen 12 10

AstraZeneca 7 11 9

Bristol-Myers Squibb 17 12

Eli Lilly 10 13

Bayer 14 14

Novo Nordisk 16 15

Allergan 16

Shire 17

Boehringer Ingelheim 14 18

Takeda 13 19 10

Celgene 20

Teva Pharmaceutical 11

Astellas Pharma 18

Baster International 20

Ranking
Empresas
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pioneiros, que chegam até a aumentar. Conforme afirma Such (2000, p. 259) “Após a expiração 

da patente, os preços dos originadores continuaram a aumentar, enquanto o preço dos 

medicamentos de fonte múltipla diminuiu significativamente ao longo do tempo”. Dessa forma, 

ainda segundo Such (2000), o impacto da entrada de genéricos é fortemente refletido no volume 

de vendas dessas grandes corporações inovadoras que passam pela queda de 12% em dólares e 

30% em quantidade após o 4º ano da queda de patente. Em contrapartida, “os medicamentos 

genéricos aumentaram suas vendas em dólares e três vezes em quantidade e possuíam cerca de 

um quarto (em dólares) e metade (em quantidade) do mercado total, três anos após a entrada” 

(SUCH, 2000, p. 529). 

O efeito da mudança de mercado beneficia diretamente os pacientes que observam uma 

redução nos seus custos de tratamento diário, pois conforme afirma Mckellar (2012, p. 1) 

“embora os preços tenham sido altos durante o período das patentes, criando um incentivo para 

a inovação, as transferências para os consumidores após a expiração da patente são 

significativas”. Segundo Berndt e Dubios (2016) 40% das moléculas estudadas demonstraram 

uma redução de mais de 2 dígitos em seus custos. Estima-se ainda, segundo Mckellar (2012, 

p.1) que “US$ 193 a 436 bilhões foram transferidos para consumidores entre 10 e 20 anos, 

devido à expiração da patente” decorrente das patentes que expiraram entre 2005 e 2009.  

Pode-se concluir que, embora as empresas farmacêuticas com viés de inovação 

vivenciem pouco impacto nos preços de seus produtos, a competitividade de mercado fica mais 

acirrada com entrada de produtos similares, que possuem preço mais acessível e demonstram 

ter a preferência pelo paciente. O efeito dessa competitividade reforça a importância de um 

olhar sobre manutenção da velocidade de lançamentos de produtos inovadores. Segundo o 

EvaluatePharma World Preview 2019 (PHARMA, 2019 p. 5), existem US$ 198 bilhões 

previstos de faturamento em risco por queda de patente durante o período de 2019 a 2024.  

 

O levantamento desses dados e sua posterior análise, levanta questionamentos 

adicionais a questão de pesquisa inicial: 

✓ As empresas que mais lançam produtos inovadores adicionam mais valor?  

✓ As empresas que melhor gerenciam os produtos estabelecidos no mercado 

competitivo adicionam mais valor? 

 

Essas questões adicionais serão objeto de análise na sequencia do estudo. 
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2.3. PESQUISA, DESENVOLVIMENTO & INOVAÇÃO NO SETOR FARMACÊUTICO 

 

2.3.1. OS DESAFIOS DE PD&I DO SETOR 

 

O processo de desenvolvimento de um novo medicamento é longo e pode durar 

aproximadamente entre 10 e 15 anos para ser concluído (Phrma, 2012). O desenvolvimento de 

um novo medicamento é complexo e a efetividade do processo de desenvolvimento é medida 

pela taxa de sucesso, que é um indicador que mede a probabilidade acumulada de sucesso de 

um projeto desde a fase inicial até a fase de aprovação pelo órgão regulador (Dimasi, Feldman, 

Seckler e Wilson (2010).  

Estima-se que a taxa de sucesso de desenvolvimento de um novo medicamento é de 

aproximadamente 13,8% (Wong, Siah, Lo, 2019). Dimasi, Feldman, Seckler e Wilson (2010) 

afirmam que a taxa de sucesso pode variar dependendo do tipo de molécula em 

desenvolvimento (ex, macromolécula ou pequena molécula) ou do tipo de classe terapêutica 

(ex, sistema nervoso central, cardiovascular, musculoesquelética, et.). 

Dimasi (2001) demonstra que 57,2% das razões para a taxa de insucesso no 

desenvolvimento de um novo medicamento estão relacionadas às questões técnicas, como 

eficácia e segurança, porém ressalta que 33,8% das razões estão relacionadas às questões 

econômicas, como ambiente comercial limitado e retorno sobre investimento insuficiente. 

Buonansegna, Salomo, Maier, Li‐Ying (2014) identificaram diversos fatores que impactam na 

taxa de insucesso de desenvolvimento de novos produtos ao realizar entrevistas com 17 

especialistas de mercado conforme segue: 

• Recrutamento caótico e lento de pacientes, 

• Falta de experiência na escolha e monitoramento de parceiros, 

• Falta de viabilidade do protocolo do estudo, 

• Baixa qualidade dos dados registrados, 

• Incidência muito alta de eventos adversos graves e incidentes graves, 

• Nível incontrolável de complexidade do portfólio, 

• Uma avaliação incorreta do potencial ou retornos do mercado causa o fracasso dos 

ensaios clínicos. 
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Como consequência da taxa de sucesso, o custo de desenvolvimento para uma molécula 

se tornar comercializável pode chegar até US$ 2,8 bilhões incluindo os custos dos projetos que 

foram cancelados ao longo das fases e os custos necessários após a aprovação pelo órgão 

regulador (Dimasi, Grabowski, Hansen, 2016). 

De acordo com o EvaluatePharma World Preview 2019 (PHARMA, 2019 p.17), 

demonstrado no Gráfico 2, o volume de investimentos em PD&I no mercado farmacêutico 

mundial cresceu em média 4,2% ao ano entre o período de 2010 e 2018 atingindo US$ 179,0 

bilhões no ano de 2018. Contra o ano anterior, o crescimento foi de 6,5%, o que representa a 

segunda maior taxa de crescimento nos últimos oito anos, segundo o Guia Interfarma (2019), e 

configura-se como o setor com o maior setor em investimentos em PD&I. No entanto, o 

crescimento médio esperado para os próximos cinco anos é de 3,0%. O que demonstra a 

prioridade em uma estrutura de PD&I mais eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.  A BUSCA POR PRODUTIVIDADE EM PD&I 

 

A intensidade na capacidade de investimento pode ser justificada pela observação de 

sua direta correlação com o desempenho operacional das empresas farmacêuticas concluindo-

se que “Quanto maior a intensidade de entrada de Pesquisa e Desenvolvimento das empresas 

farmacêuticas, maior o desempenho operacional” (CHANG, XUEMENG, ZHUOJUN, 2018, 

p.525). Apesar do investimento em PD&I agregar vantagem competitiva, pode não se 

demonstrar benéfico no curto prazo (SANTOS et al, 2015, p. 303-325).  

Gráfico 2: Gastos mundial com PD&I de farmacêuticas em US$ Bilhões 

 
Fonte: Adaptação do autor, 2019, do EvaluatePharma® 2019 
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Ramos e Zilber (2015, p.165) demonstram uma correlação direta e positiva “entre séries 

temporais de investimentos realizados em PD&I e de receitas de vendas, observando-se as 

defasagens temporais entre os eventos registrados nas demonstrações financeiras das 

empresas”. 

Apesar dos estudos comprovarem a relação direta entre investimento de lucratividade, 

mesmo que obedecendo a defasagem do tempo, os aumentos nos gastos com PD&I em 

empresas farmacêuticas de grande capitalização são vistos negativamente pelos investidores no 

curto prazo (FEYZRAKHMANOVA e GURDGIEV, 2016 p. 278).  

Se por um lado houve melhora na produtividade de PD&I nos últimos anos através da 

redução do custo de sequenciamento de um DNA, menos horas-homens para determinar a 

estrutura de proteína e redução no custo de testar moléculas, por outro lado os gastos com PD&I 

aumentaram proporcionalmente muito superior aos ganhos de produtividade (SCANNELL et 

all, 2011 p.89), levando à uma redução do retorno do investimento esperado. O retorno de 

projetos em PD&I reduziu de 10,9% para 1,9% entre 2010 e 2018 decorrente do aumento com 

os custos com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biofarmaceuticos. (Deloitte, 

2018). 

Apesar dos gastos em PD&I terem aumentado, o resultante do processo de 

desenvolvimento de novas moléculas tem sido desafiador.  Para Henry, Grabowski e Wang 

(2006), que analisaram com introduções de moléculas, entre o período de 1982 e 2003, 

observaram que apesar das reduções de novas moléculas nos últimos anos, houve um aumento 

considerável nas moléculas de alta qualidade, em especial para tratamento de câncer. Pammolli, 

Magazzini e Riccaboni, (2011) avaliaram mais de 28 mil projetos durante o período de 1990 a 

2010 e observaram maior concentração dos investimentos de PD&I em áreas mais complexas 

como necessidades terapêuticas não atendidas e mecanismos biológicos não atendidos, os quais 

possuem maior risco de falha de desenvolvimento. 

Como possível consequência dessas mudanças, Dimasi, Feldman, Seckler e Wilson 

(2010) afirmam que a taxa de sucesso tem sido reduzida em relação aos estudos anteriores. Isso 

pode ser concluído como uma necessidade de as empresas manterem mais projetos em pipeline 

para que possam manter o nível de faturamento atrelado a produto inovadores.  

Conforme tabela 3, a quantidade de novas moléculas com aprovação no FDA atingiu 27 

em 2016, resultando em uma redução de 50% sobre o ano anterior, o que se configura como o 

terceiro pior ano desde 2006 e “serve para destacar a escassez de novos medicamentos” 

(PHARMA, 2017, p. 4). Como resultado, houve um aumento significativo em 2016 no custo 
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de desenvolvimento por novas molécula aprovadas por ano em aproximadamente 100% contra 

os últimos anos, atingindo US$ 5,9 bilhões em 2016.  

Em 2018, a quantidade de moléculas aprovadas atingiu 62, um crescimento de 130% 

sobre 2016, porém com um custo per capta de US$ 2,9 bilhões, que representa uma redução de 

50% sobre 2016. Pammolli (2020) observou 50 mil projetos no período entre 1990 e 2017 e 

identificou melhora na produtividade em PD&I das bio-farmaceuticas, aumento na quantidade 

de projetos de terapia avançada e que os projetos bem-sucedidos recentemente baseiam-se em 

novos mecanismos de ação e visam novas indicações. 

 

 

Tabela 3: Novas moléculas aprovadas por ano 

 
Fonte: Adaptação do autor, a partir do EvaluatePharma® 2019 

 

Em contrapartida, houve manutenção do Faturamento após cinco anos de lançamento 

por novas moléculas acima do patamar de US$ 400 milhões desde 2003, atingindo US$ 522 

milhões em 2016 (PHARMA, 2017).  

Essa performance reforça a tendência das empresas de serem mais produtivas em PD&I 

como foco em “indicações menores com menor carga de custos de desenvolvimento clínicos” 

(PHARMA, 2019, p. 6) 

Nesse cenário, as grandes empresas multinacionais farmacêuticas têm tomado ações 

para aumentar a produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento. A Pfizer anunciou redução de 

30% no orçamento com PD&I entre 2010 e 2012 e, como contrapartida “expandiu sua presença 

em Cambridge, Massachusetts, especificamente para ter um melhor acesso colaborativo às 

grandes instituições de pesquisa da área e para adotar uma postura de inovação aberta” 

(INDUSTRIAL, 2011), aderiu ao Structural Genomics Consortium que apoia a descoberta de 

novos medicamentos por meio de pesquisa em acesso aberto através de uma parceria Público-

Privada e que consta com a participação da GlaxoSmithKline, da Novartis, e da Eli Lilly 

(INDUSTRIAL, 2011). Outro modelo de desenvolvimento em colaboração é o “One Mind for 

Research”, um esforço para construir um repositório global de dados relevantes, imagens e 

informações de pacientes para pesquisas colaborativas em neurociência e desordens cerebrais" 

(INDUSTRIAL, 2011, p. 47). 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de novas moléculas 35 44 35 51 56 27 55 62

Gastos por novas moléculas

(US$ bilhões)
3,9 3,1 4 2,8 2,7 5,9 3,1 2,9
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 Da mesma forma que no item 2.2 do presente trabalho, a análise dos dados levantados 

acerca da busca por produtividade em PD&I trazem novo questionamento adicional aos 

anteriores: 

✓ Empresas com maior investimento ou maior produtividade em PD&I 

(investimento por projeto) adicionam mais valor? 

 

Assim, igualmente as anteriores essa questão será discutida no item 4. 

 

2.4. CONFLITO DE AGÊNCIA 

  

2.4.1. OS AGENTES 

 

A “relação de agência pode ser definida como um contrato firmado entre duas ou mais 

pessoas, onde o principal contrata outra pessoa (o agente) para desempenhar determinada 

função com poder de decisão dentro da firma” (SILVA, SEIBERT, 2015, p. 5). Na relação de 

agência é esperado que o agente tome decisões de acordo com o interesse do principal, tal 

relação “pode ser definida como um contrato firmado entre duas ou mais pessoas, onde o 

principal contrata outra pessoa (o agente) para desempenhar determinada função com poder de 

decisão dentro da firma” (SILVA e SEIBERT, 2015, p. 5).  

Segundo Brealey, Myers e Allen (2016, p.7), existe consenso entre os acionistas de que 

o objetivo financeiro está relacionado a “maximizar o valor atual de mercado dos investimentos 

dos acionistas na empresa” enfatizando que, apesar da lei impedir certos comportamentos 

desonestos, existem regras não escritas gerando a necessidade de relação de confiança. 

Jensen e Meckling (1976 apud SILVA e SEIBERT, 2015, p. 5) ressaltam “inexistir o 

agente perfeito, aquele profissional desprovido de interesse próprio atuando somente em prol 

dos interesses de seus empregadores”. Brealey, Myers e Allen (2016), afirmam que embora seja 

necessária para o andamento das operações da empresa, a separação entre o proprietário e 

controle pode ser perigosa à empresa pois os executivos, com objetivo de manterem seus 

empregos e maximizarem seus próprios bônus, tendem a adotarem uma postura mais voltadas 

à projetos de baixo risco e mesmo que os outros projetos sejam mais atrativos e maximizem o 

valor ao acionista podem adotar, em caso de empresas com sobra de caixa, um controle menos 

rigoroso com às despesas utilizando-as em atividades com maior conforto ou superinvestindo 

em projetos buscando minimizar o risco. Essa divergência é denominada como conflito de 

agência. 
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A redução do conflito de agência, através do monitoramento do comportamento do 

executivo sob uma governança robusta na gestão do pipeline, pode minimizar o risco de 

postergação dos investimentos em projetos de longo prazo, os quais se enquadram o pipeline, 

maximizando o valor da empresa. 

 

2.4.2. REDUÇÃO DO CONFLITO DE AGÊNCIA 

 

A divergência entre o conhecimento dos Acionistas e as Atitudes dos Executivos cria 

um conflito de interesses entre ambos, denominado de conflitos de agência. Segundo Madura 

(2016), em empresas multinacionais, onde é esperado dos gestores que tomem decisões 

objetivando maximizar os valores de mercado das ações, o conflito de agência pode ser refletido 

na decisão da localização de uma subsidiária motivada pelos recursos disponíveis e 

remuneração de curto prazo do que adição de valor ao acionista. Salter (2012) argumenta de 

forma mais enfática os riscos causados pelo conflito de agência. 

 

Eu argumento que a visão de curto prazo também convida à corrupção 

institucional. Eu defino isso como um comportamento institucionalmente 

suportado que - embora não necessariamente ilegal - enfraquece os processos 

legítimos e os valores centrais de uma empresa, enfraquecendo sua capacidade 

de atingir metas defendidas e erodindo a confiança pública. (SALTER, 2012, 

p.2, tradução do autor). 

 

A Teoria da Governança Corporativa estuda formas de minimizar os riscos de conflito 

de agência através do monitoramento do comportamento dos executivos. Kim (2011) observou 

através de estudo realizado com amostragem de empresas americanas no período entre 1993 e 

2009, que o sistema de incentivo, utilizado para minimizar o impacto no conflito de agência, 

pode induzir ao comportamento de esconder más notícias objetivando limitar as perdas nas 

quedas das ações no futuro.  

Nesse aspecto, a contabilidade e auditoria contemplam importante papel na relação 

agente-principal ressaltada fortemente pela assimetria de informações entre as duas partes, em 

que o agente possui mais informações sobre a realidade da posição financeira da empresa e seus 

resultados operacionais (MESSEIR et al, 2012) sustentando que “a alta qualidade dos relatórios 

financeiros prejudica a capacidade dos gerentes de usar os recursos corporativos de maneira 

autossuficiente” (QI, 2017, p. 1101).  

Dentro desse contexto, Merchant e Stede (2012) defendem que a decisão da arquitetura 

organizacional sustentada pelos pilares de descentralização e sistema de incentivo, buscam 
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adequar a remuneração dos executivos com o risco assumido. Shaikh e Peters (2018) 

demonstraram, ao observar empresas americanas listadas no S&P 15002 entre os anos de 1997 

e 2007, que empresas com maior concentração de executivos internos, medida pela relação 

entre diretores não executivos e não filiados versus o tamanho do conselho, tendem a excesso 

de investimento em PD&I quando a empresa apresenta maior nível de crescimento, medida pela 

relação entre valor de mercado e valor de reposição dos ativos, e tendem a redução mais intensa 

de investimentos em PD&I quando a empresa apresenta menor nível de fluxo de caixa. 

Corroborando com a descentralização, Fleming, Heaney e Mccosker (2004) analisaram 

3800 empresas australianas entre o período de 1996 e 1998 e concluíram que existe uma relação 

positiva da separação entre propriedade e controle nos custos de agência. Ainda assim, Kor 

(2006) ressalta que é importante promover o diálogo saudável entre os gestores e o conselho e 

providenciar ajustes na equipe de gerenciamento, através por exemplo da rotatividade dos 

gestores, e no conjunto de mecanismos de governança em especial se a competitividade da 

empresa depende de investimentos sustentados por PD&I. No entanto, essa segregação pode 

ter impactos distintos no nível de investimentos em PD&I uma vez que “empresas familiares 

reduzem o investimentos em PD&I enquanto que empresas de um único acionista tem efeito 

positivo não apenas na intensidade de PD&I, mas também no grau de produtividade de PD&I” 

(BLOCK, 2012, p. 248).  

Para Jansen e Meckilng (1976) se por um lado, a governança garante maior controle das 

ações dos executivos convergindo para a expetativa dos acionistas, por outro lado é geralmente 

impossível que a custo zero haja a garantia de que os executivos tomarão decisões condizentes 

com a expectativa de geração de valor aos acionistas. Esse custo de monitoramento é 

denominado como custo de agência e definido como sendo a “somatória das despesas de 

monitoramento pelo principal, despesas de ligação do agente e perdas residual” (JANSEN e 

MECKILNG,1976, p. 308). 

 

2.4.3. CUSTO DE AGÊNCIA 

 

Os custos de agência ocorrem quando “gerentes não tentam maximizar o valor da 

empresa e os acionistas incorrem em custos para monitorar os gerentes e restringir suas ações” 

(BREALEY; MYERS; ALLEN, 2016, p.12). McKinight e Weir (2009) mensuraram os custos 

                                                           
2 S&P Composite 1500 Index é Índice do mercado de ações das ações americanas realizadas 

pela agência de classificação de risco Standard & Poor's 
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de agência através de três métricas sendo: (a) Taxa entre ativos e vendas por esses não 

necessariamente advirem de atividades rentáveis ou gerarem fluxos de caixa que resultem em 

maior distribuição aos acionistas; (b) Interação entre geração de fluxo de caixa livre e 

perspectivas de crescimentos pois “A retenção de fluxos de caixa livre reduz a capacidade do 

mercado de capitais de monitorar as decisões da administração e, portanto, grandes fluxos de 

caixa livre sugerem maior discrição gerencial e custos de agência mais altos” 

(MCKINIGHT;WEIR, 2009, p. 141) e (c) número de aquisições de empresas que, segundo 

Jansen e Meckilng (1986 apud MCKINIGHT;WEIR, 2009, p. 141) são consistentes com 

objetivos gerencias como poder.  

McKinight e Weir (2009, p. 139) mediram o impacto da governança e variáveis de 

propriedade no custo de agências em grandes empresas de capital aberto do Reino Unido e 

concluíram que a existência do Comitê de Indicação, cuja “responsabilidade é garantir que as 

nomeações para diretores, sejam elas executivo ou não executivo, são feitas por mérito e não 

por patrocínio” (MCKINIGHT; WEIR 2009, p. 143) aumenta o Custo de Agência e que ações 

como maior posse do conselho e aumento do endividamento reduzem o Custo de Agência.  

O impacto do custo de agência na performance das empresas foi medido por Hoang 

(HOANG et al., 2019) em 736 empresas de capital aberto do Vietnam entre o período de 2010 

e 2015 e conclui que “os custos de agência, mensurados pela utilização do ativo e despesas de 

SG&A escaladas pelas vendas, exerceram um impacto negativo na performance da firma, 

mensurado pelo retorno sobre ativos e retorno sobre o patrimônio” (HOANG et al 2019 p. 307). 

O estudo citado também confirmou a utilização do endividamento como ferramenta útil na 

redução do custo de agência. Tripathi (2019) também demonstrou a escolha pela utilização da 

dívida como uma alternativa para reduzir os custos de agência, através da restrição da utilização 

do fluxo de caixa livre em projetos que não adicionam valor, ao observar a utilização dessa 

ferramenta pelas empresas indianas, em sua maioria de capital familiar, do ramo 

automobilístico. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo será desenvolvido a partir da análise quantitativa, que segundo 

Creswell (2007, p.161) “o determinismo sugere que examinar as relações entre as variáveis é 

fundamental para responder às questões e hipóteses através de levantamentos e experimentos”. 

Assim, será realizada uma análise multivariada buscando avaliar o efeito nas variáveis 

relacionadas a vendas e produtividade de pesquisa e desenvolvimento (independentes) e 

geração de valor (dependentes) através de uma metodologia que possa verificar o impacto 

positivo, ou negativo, das independentes diretas na geração de valor. 

 

3.1. VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

 

A análise será realizada em duas etapas, sendo a primeira relacionada ao levantamento 

de dados relacionados as variáveis independentes seguindo a seguinte hierarquia metodológica: 

a) Identificar a venda de produto inovadores e o investimento em Pesquisa & 

Desenvolvimento por projeto em pipeline. 

b) Identificar as empresas e o período que adicionaram valor;  

c) Correlacionar as variáveis de investimentos em PD&I, evolução das vendas de 

produtos patenteados, evolução das vendas de produtos estabelecidos e quantidade 

de produtos em pipeline. 

A identificação da venda de produtos inovadores permitirá a compreensão do grau de 

inovação da empresa possibilitando o entendimento do diferencial competitivo. O levantamento 

do investimento em Pesquisa & Desenvolvimento por projeto poderá conscientizar sobre a 

produtividade relativa ao mercado do processo de desenvolvimento de novos produtos conduzir 

os gestores para uma reflexão comparativa entre a intensidade de investimento em P&DI versus 

a velocidade de conversão de projetos em produtos comercializáveis. Além disso, a 

identificação do período de adição de valor permitirá observar a eficiência do processo de 

desenvolvimento de produtos culminando em adição de valor ao acionista. 

 Dessa forma, foram especificados os seguintes grupos de variáveis independentes 

descritos na tabela 4: 
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Tabela 4 – Variáveis Independentes 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como variável dependente para representar a geração de valor das empresas analisadas 

será considerado o EVA spread e assume-se a premissa de que quando EVA spread for positivo 

a empresa adicionou valor e, quando EVA spread for negativo a empresa destruiu valor. 

 

3.2. DADOS 

   

O levantamento das variáveis independentes demonstrada na tabela 4 será realizado 

através do relatório anual das Demonstrações Financeiras publicado entre 2009 e 2018 pelas 

maiores indústrias farmacêuticas do mundo e estão demonstrados por empresa no anexo A. 

Vale destacar, que para determinação da quantidade de projetos em pipeline serão 

contabilizados todos os projetos demonstrados no relatório anual das respectivas empresas. As 

premissas para identificação do faturamento e informações gerais das empresas da amostra 

pesquisada estão organizadas apêndice A. 

Para o levantamento do Valor Econômico Adicionado, ou seja, o Economic Value 

Added (EVA), os dados das empresas de analisadas serão obtidos através de consulta ao 

Bloomberg3 e estão representados por empresa conforme anexo A. 

 

                                                           
3 Plataforma de serviços de dados. 

ID Variável Descrição Levantamento Unidade medida

X1 PD&I $ Despesas com pesquisa & desenvolvimento Conforme relatório anual US$ milhões

X2 % PD&I s/ FAT
Despesas com pesquisa & desenvolvimento 

ajustado ao tamanho da empresa

Despesas com PD&I / 

Faturamento Total
%

X3 %FAT_INOV s/ FT
Faturamento de produtos inovadores, ou 

patenteados ajustado ao tamanho da empresa

Faturamento Produtos Inovadores 

/ Faturamento Total
%

X4 FAT_ESTAB Faturamento Produtos Estabelecidos
Faturamento total - Faturamento 

Produtos Inovadores
US$ milhões

X5 Q_PROJ Projetos publicados no pipeline ;
Contagem conforme publicado 

relatório anual
Quantidade

X6 R$PD&I_PROJ.
Investimento em pesquisa & desenvolvimento 

por projeto
$PDI / #PDI

US$ milhões / 

Projeto
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3.3. AMOSTRA 

 

O estudo será fundamentado nos dados publicados por empresas de capital aberto, em 

função da disponibilização pública. As empresas farmacêuticas do mercado brasileiro não 

foram consideradas nesse estudo por serem em maioria de capital fechado e que por iniciativa 

própria divulgam informações restritivas. 

Amostragem da pesquisa será baseada no levantamento das indústrias farmacêuticas 

com maior volume de PD&I representando 47,4% do investimento mundial, conforme tabela 

5, cruzando com o ranking das empresas com maior faturamento, cuja representatividade é de 

50% do faturamento mundial, conforme tabela 6, compondo as 13 maiores indústrias do 

mercado mundial farmacêutico.  

Vale destacar que o mercado é bem competitivo e as demais empresas possuem baixa 

participação de mercado tanto em investimentos em PD&I quanto em vendas com participação 

de mercado (MKS) abaixo de 1,8% e 2,3% respectivamente, o que torna irrelevante a adição de 

outras empresas na amostragem. 

Para essa análise não será considerado os dados do EvaluatedPharma 2019 por ter sido 

publicado o ranking somente com as dez maiores. 

 

 

Tabela 5 – Gastos com PD&I empresas farmacêuticas 2017 
(US$ Bilhões) 

Tabela 6 –  Vendas mudiais de medicamentos 2017 (US$ 
Bilhões) 

    
onte: Adaptação do autor, EvaluatePharma 2018. Fonte: Adaptação do autor, EvaluatePharma 2018. 

US$ Bi mks

Roche 9,2 5,6%

Johnson & Johnson 8,4 5,1%

Novartis 7,8 4,7%

Merck & Co 7,6 4,6%

Pfizer 7,6 4,6%

Sanofi 6,2 3,8%

AstraZeneca 5,4 3,3%

GlaxoSmithKline 5,0 3,0%

Eli Lilly 5,0 3,0%

AbbVie 4,8 2,9%

Bristol-Myers Squibb 4,8 2,9%

Amgen 3,5 2,1%

Celgene 3,0 1,8%

Total Top 13 78,3 47,4%

Outros 86,8 52,6%

Total 165,1 100,0%

2017Ranking

PD&I US$ Bi mks

Pfizer 45,4 5,8%

Novartis 41,9 5,3%

Roche 41,7 5,3%

Merck & Co 35,4 4,5%

Johnson & Johnson 34,4 4,4%

Sanofi 34,1 4,3%

GlaxoSmithKline 28,7 3,6%

AbbVie 27,7 3,5%

Gilead Sciences 25,7 3,3%

Amgen 21,8 2,8%

AstraZeneca 19,8 2,5%

Bristol-Myers Squibb 19,3 2,4%

Eli Lilly 18,5 2,3%

Total Top 13 394,4 50,0%

Outros 394,4 50,0%

Total 788,8 100,0%

2017Ranking

Faturamento
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Dessa amostragem foram excluídas as empresas Johnson & Johnson, que possui 

relevante representação no mercado de consumo, e as empresas AbbVie, Gilead Sciences,  

Amgen e Celgene que são especializadas em biotecnologia.  

Desse modo, serão consideradas nove empresas nesse estudo, conforme segue:  

1. Pfizer 

2. Novartis 

3. Roche 

4. Merck&Co 

5. Sanofi 

6. GlaxoSmithKline 

7. AstraZeneca 

8. Bristol-Myers Squibb 

9. Eli Lilly 

 

3.4. MÉTODO 

 

Com o objetivo de avaliar se as variáveis independentes impactam, ou não, na geração 

de valor da empresa ao longo do tempo, admite-se que a variável dependente EVA spread 

assume uma forma qualitativa expressando o impacto na geração de valor da empresa em duas 

categorias: positivo ou negativo.  

Dentre os modelos estatísticos disponíveis, opta-se por utilizar o modelo de regressão 

logística binária que, conforme Batista (2015), é utilizado para estudar as variáveis dependentes 

binária ou dicotômica, tomando os valores zero ou um.  Nesse caso, assume-se que quando o 

EVA spread for positivo, a empresa criou valor, adotando-se igual a 1 e quando EVA spread 

for negativo, a empesa destruiu valor, adotando-se igual a 0 

O modelo de regressão logística permite calcular a probabilidade de ocorrência de um 

evento estimado diretamente. No caso da variável dependente Y assumir apenas dois possíveis 

resultados (1 ou 0) e haver um conjunto de variáveis independentes X1, X2, ..., Xi, o modelo 

de regressão logística é escrito conforme equação 4: 

 

𝑃(Y=1) = 1/(1 + 𝑒(−𝑔(𝑥)))       (Eq. 4) 

onde, 

𝑔(𝑥) = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1
… + 𝐵𝑝𝑋𝑝       (Eq. 5) 
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Os coeficientes B0, B1,... , Bp são estimados a partir de um conjunto de dados, através 

do Método da Máxima Verossimilhança (MMV), com isso encontra-se uma combinação de 

coeficientes com o objetivo de maximizar a probabilidade da amostra ter sido observada. Para 

isso, considera-se certa combinação de coeficientes B0, B1,... , Bp e varia-se os valores de X. 

Observa-se que a curva logística tem um comportamento probabilístico no formato da letra S, 

que é uma característica da regressão logística. (Hosmer e Lemeshow ,1989), conforme equação 

6 e equação 7: 

a) Quando,  

𝑔(𝑥) → +∞, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑃(𝑌 = 1) → 1      (Eq. 6) 

 

b) Quando, 

𝑔(𝑥) → −∞, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑃(𝑌 = 1) → 0      (Eq. 7) 

  

A interpretação é dada da seguinte forma: 

▪ P-valor ≤ α: a associação é estatisticamente significativa. Quando o valor-p for menor 

ou igual ao nível de significância é possível concluir que há uma associação 

estatisticamente significativa entre a variável de resposta e o termo. 

▪ P-valor > α: a associação não é estatisticamente significativa. Quando o valor-p for 

maior ou igual ao nível de significância, não é possível concluir que há uma 

associação estatisticamente significativa entre a variável de resposta e o termo. 

Talvez seja necessário reajustar o modelo sem o termo. 

 

Assim, pode se constatar o impacto de cada coeficiente sobre a própria razão de chances, 

determinando o efeito que os coeficientes exercem sobre a chance de um evento ocorrer. 

Ressaltando sempre que um coeficiente positivo, aumenta a probabilidade e, portanto, sendo o 

coeficiente negativo, diminui a probabilidade. 

Complementar ao modelo, destaque-se que os dados estão dispostos em modelo de 

painel, em que “a mesma unidade de corte transversal (uma empresa) é acompanhada ao longo 

do tempo” (GUJARATI, PORTER, 2011, p. 586). Segundo Cameron e Trivedi (2009) permite 

a observação das variáveis independentes de cada empresa ao longo do tempo e pode ser 

determinado pela equação 8, onde x são as variáveis independentes, u termo de erro com 

distribuição normal, t é o número de observações e i o indivíduo observado. 

 

yit = αit + x’it βit + uit     (Eq. 8) 
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Ainda, existem diversos modelos para serem utilizados na análise de dados em painel 

como modelo fixo, que “permite heterogeneidade individual não observada que pode ser 

correlacionado com regressores” (CAMERON, TRIVEDI, 2009, p. 697), e modelos aleatórios, 

em que “heterogeneidade individual não observada como distribuída independentemente do 

regressor” (CAMERON, TRIVEDI, 2009, p. 697). Além disso, permite-se a análise Cameron 

e Trivedi (2009) demonstram existir a análise de variância within, que observa as variáveis 

independentes ao longo do tempo, e variância between, que avalia as variáveis independentes 

entre os indivíduos. 

Para análise dos dados será utilizado o programa estatístico Stata 12 com nível de 

significância adotado para os testes estatísticos de 0,05. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISE EMPÍRICA 

 

Os dados da tabela 7 demonstram que não existir nenhuma correlação forte 

(correlação>0,8) não apresentando variável redundante. Dessa forma o modelo demonstra 

ausência de multicolinearidade ao não apresentar nenhuma variável redundante. 

Tabela 7 – Análise de correlação de variáveis 

 
Fonte: Software Stata 12 

 

Os dados da tabela 8 demonstram o número de ocorrências totais de empresas que 

destruíram ou adicionaram valor ao longo do período observado. Nota-se que o tamanho da 

amostra é 90 observações totalizando as 9 empresas analisadas pelo período de 10 anos. 

Observa-se ainda que no período total analisado houveram 64,4% de observação para adição 

de valor e 35,6% de observação para destruição de valor. 

Tabela 8 – Ocorrências totais de geração de 
valores anuais positivos e negativos 

 
Fonte: Software Stata 12 

 

Na tabela 9, pode-se observar a quantidade de período em que cada empresa adicionou 

ou destruiu valor onde podemos perceber que as empresas AstraZeneca, Bristol, Eli Lilly, 

GlaxoSmithKline e Roche foram as empresas que mais adicionaram valor e obtiveram pelo 

menos 70% do período com EVA spread positivo. 

Correlação y x1 x2 x4 x5 x6 x7

y 1

x1 -0,096 1

x2 -0,111 -0,003 1

x3 0,148 -0,247 0,648 1

x4 -0,160 0,477 -0,426 -0,528 1

x5 0,289 0,062 0,024 -0,024 -0,269 1

x6 -0,284 0,658 -0,044 -0,183 0,571 -0,654 1

EVA Ocorrências %

0 32 35,56

1 58 64,44

Total 90 100,00
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Tabela 9 – Ocorrências de geração de 
valores anuais positivos e negativos por 
empresa 

 
Fonte: Software Stata 12 

 

Na tabela 10, pode-se observar que o desvio padrão para todas as variáveis se 

demonstrou menor na análise within, que observa as variáveis independentes ao longo do 

tempo, do que na análise between, que observa as variáveis independentes entre os indivíduos. 

A análise reforça a utilização dos dados em painel, 

Tabela 10 – Análise de variância Between e Within 

 
 Fonte: Software Stata 12 

 

A tabela 11 apresenta os resultados dos modelos de Painel Logit para os modelos de 

Efeito Fixo, que não leva em consideração a especificidade das empresas, Efeito Aleatório e 

0 1

AstraZeneca 3 7

Bristol 2 8

Eli Lilly 3 7

GSK 2 8

Merk C.O 6 4

Novartis 4 6

PFIZER 4 6

Roche 0 10

Sanofi 8 2

Total Geral 32 58

Empresas
Dummy

Variável Decomposição Média Desvio Padrão Mínimo Maximo Observações

overall 1.102 5.101 -16.444 21.258 N = 90

between 2.305 -2.684 5.372 n = 9

within 4.610 -16.958 20.744 T = 10
  

overall 7.270 2.380 3.566 14.570 N = 90

between 2.312 4.684 10.634 n = 9

within 926 4.072 11.205 T = 10
  

overall 0 0 0 0 N = 90

between 0 0 0 n = 9

within 0 0 0 T = 10
  

overall 1 0 0 1 N = 90

between 0 0 1 n = 9

within 0 0 1 T = 10
  

overall 14.082 9.638 2.143 44.755 N = 90

between 8.995 3.152 30.525 n = 9

within 4.491 2.647 28.312 T = 10
  

overall 69 32 32 156 N = 90

between 31 40 125 n = 9

within 15 20 114 T = 10
  

overall 127 73 41 347 N = 90

between 71 56 268 n = 9

within 28 33 206 T = 10

x5

x6

y

x1

x2

x3

x4
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(Eq. 9) 

População Média. Pode-se observar que com 5% de probabilidade de erro o modelo de Efeito 

Fisco se apresentou estatisticamente mais significante (prob chi2 < 0,05), porém apresenta 

apenas uma variável com significância menor do que 0,05 e com percentual de acerto entre o 

predito e o observado de 36,67%, considerando com cut-off de 0,5.  

O modelo de População média com 10% de probabilidade demonstrou ter duas variáveis 

com significância estatística relevante e com percentual de acerto entre o predito e o observado 

de 67,8%, considerando com cut-off de 0,5.  

Dessa formal, o modelo PA se demonstrou mais bem ajustado e o EVA spread pode ser 

obtido pela equação 9: 

 

EVA Spread =  2,263 −  0,000063(x1) −  25,215(x2)  +  4,945(x3) +  0,0000(x4)  

+  0,017(x5) −  0,001(x6) 

 

Os dados da tabela 11 demonstram inicialmente que as variáveis (x3) relação de 

faturamento inovadores sobre o faturamento total e (x5) quantidade de projeto em pipeline 

impactam positivamente no EVA spread, dado que coef é maior que zero, enquanto que as 

variáveis (x1) investimentos em PD&I, (x2) relação de investimento em PD&I sobre o 

faturamento total e (x6) investimento por projeto em pipeline impactam negativamente no EVA 

spread, dado que o coef é negativo. Nota-se que o volume de vendas de produtos Estabelecidos 

(x4) obteve coef igual a zero não demonstrando relevância no modelo. Cabe observar, que seu 

efeito pode estar refletido indiretamente no % de vendas de produtos inovadores sobre o total 

de vendas da empresa. 

O impacto positivo das vendas de produtos inovadores, converge para os desafios 

competitivos apontados por Conti e Berndt (2014), Berndt e Dubios (2016) e Such (2000). Além 

disso, os resultados demonstram que a eficiência em PD&I também impacta positivamente na 

geração de valor da empresa em consonância pela busca por maior produtividade em PD&I 

demonstrada por Scannell (2011) e Pammolli (2020).  

Dessa forma, é possível concluir que a presente pesquisa valida parcialmente as 

hipóteses inicialmente levantas de forma que, as venda de produtos inovadores e a eficiência 

em PD&I, através do menor volume de investimento sobre o faturamento total, impactam 

positivamente na geração de valor ao acionista. No entanto, não foi possível validar a hipótese 

de que empresas que possuem mais intensidade de investimento em PD&I adicionam valor 

conforme demonstrado por Chang, Xuemeng e Zhuojun (2018) e Ramos e Zilber (2018). 
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Tabela 11 – Dados painel logist 

 
Fonte: Software Stata 12 

 

Os dados da tabela 11 demonstram, ainda, o impacto estatisticamente significativo de 

cada variável observada. Os dados demonstram maior significância estatística nas variáveis de 

(x2) relação de investimento em PD&I sobre o faturamento total (p>z = 0,004 < 0,01) e (x3) 

relação de faturamento inovadores sobre o faturamento total (p>z = 0,051 < 0,1) na geração de 

valor da empresa validando as hipóteses de que empresas mais inovadoras e com maior 

eficiência em PD&I agregam mais valor aos acionistas.  

Buscando identificar um modelo estatisticamente ainda mais ajustado, foi proposto um 

modelo considerando apenas as variáveis (x2) de investimento em PD&I sobre o faturamento, 

total, (x3) de faturamento de produtos inovadores sobre o faturamento total (x5) quantidade de 

projeto no pipeline. Os resultados são apresentados na tabela 12. 

 

 

Variável indicador PA Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

coef -6,30E-05 -0,0001 -0,0003

p>z (0,853) (0,893) (0,657)

coef -25,215 -29,027 -59,791

p>z (0,004)* (0,025)* (0,011)*

coef 4,945 5,715 0,366

p>z (0,051)* (0,051)* (0,958)

coef 0,000 0,000 0,000

p>z (0,764) (0,777) (0,859)

coef 0,017 0,019 0,0424

p>z (0,498) (0,491) (0,267)

coef -0,001 -0,003 0,009

p>z (0,920) (0,867) (0,638)

coef 2,263 2,651

p>z (0,302) (0,389)

N 90 90 90

Log Likelihood -48,435 -26,514

Wald chi
2 11,51 10,06 21,05

Prob > chi
2

0,0738 0,122 0,002

Precentual de acerto 67,78 33,33 36,67

Cons

x1

x2

x3

x4

x5

x6
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(Eq. 10) 

Tabela 12 – Dados painel logist modelo enxuto 

 
Fonte: Software Stata 12 

 

Os resultados apresentados na tabela 12 demonstram que o modelo de População Média 

se apresentou estatisticamente significante (prob chi2 < 0,05), obtendo as três variáveis com 

significância estatística e o percentual de acerto entre o predito e o observado de 83%, 

considerando com cut-off de 0,5.  Dessa forma, o modelo PA com três variáveis observadas se 

demonstrou bem ajustado e o EVA spread pode ser obtido pela equação simplificada 10: 

 

EVA Spread =  1,679 −  25,2387(x2)  +  4,9641(x3) +  0,019(x5) 

  

Os resultados demonstram que geração de valor da empresa é função do menor 

investimento em PD&I sobre o faturamento total (x2), maior quantidade de projetos em pipeline 

(x5) e maior relação de faturamento de produtos inovadores sobre o faturamento total (x3), 

sendo consequentemente reflexo da eficiência em PD&I, em consonância pela busca por maior 

produtividade em PD&I demonstrada por Scannell (2011) e Pammolli (2020).  

Assim, é possível inferir que o possível atraso no lançamento de novos produtos por 

parte dos executivos, por estarem priorizando os resultados de curto prazo, pode impactar 

negativamente na geração de valor da empresa conforme apontado por Salter (2012). No 

entanto, embora a significância do impacto na geração de valor das vendas de produtos 

estabelecidos tenha sido nula, o mesmo não deve ser negligenciado e tem um papel relevante 

dentro do cenário competitivo demostrado por Conti e Berndt (2014) Berndt e Dubios (2016) e 

Such (2000). 

 

 

 

 

Variável indicador PA Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

coef -25,239 -29,175 -58,74192

p>z (0,002) (0,024) (0,003)

coef 4,964 5,639 1,434114

p>z (0,025) (0,029) (0,695)

coef 0,0188 0,0219 0,0264293

p>z (0,075) (0,075) (0,233)

coef 1,680 1,989

p>z (0,205) (0,438)

N

Log Likelihood -48,605 -26,683

Wald chi
2

11,45 10,44  20,71

Prob > chi
2

0,0095  0,015 0,0001

Precentual de acerto 83% 70% 1%

x2

x3

x5

_cons
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4.2. ANÁLISE DESCRITIVA POR CATEGORIA 

 

Das empresas analisadas nota-se que essa década foi de grande desafio econômico 

demonstrando um aumento significativo das empresas que destruíram valor, conforme gráfico 

3. Observa-se que no início da década 67% das empresas adicionavam valor, ou seja, 

apresentaram EVA positivo. Esse número evoluiu significativamente até 2012, ano em que 

todas as empresas adicionaram valor. A partir de 2012 houve uma inversão nessa tendência e a 

quantidade de destruição de valor foi aumentando até que a partir de 2016 a maioria das 

empresas apresentaram destruição de valor. 

No primeiro quinquênio da década analisada, entre o período de 2009 e 2013, haviam 

apenas 20% de ocorrências em destruição valor. Enquanto que no segundo quinquênio, entre 

2014 a 2018, a taxa aumentou para 51% de ocorrências em destruição de valor, com pode ser 

verificado no gráfico 4. 

 

Gráfico 3: Evolução anual da participação das empresas que adicionaram 
versus as que destruíram valor 

Gráfico 4: Comparativo da participação entre 
as empresas que adicionaram versus as que 
destruíram valor 

  
Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 

 

Essa tendência pode ser reflexo da escassez de novos medicamentos. Segundo o 

relatório Pharma (PHARMA, 2017, pag. 4) “uma grande queda no número de aprovações de 

medicamentos nos EUA no ano passado (...) serve para destacar a escassez de novos 

medicamentos”. 

As empresas que mais contribuíram para o aumento na taxa de destruição de valor no 

segundo quinquênio foram a AstraZeneca e Eli Lilly, que foram impactadas pela perda de 

patente de grandes marcas, a Novartis, que tem constantemente reportado em seus relatórios 

33% 33%

11%

0%

22%

44%

33%

44%

78%

56%

67% 67%

89%

100%

78%

56%

67%

56%

22%

44%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Destruição de Valor Adição de Valor

20%

51%

80%

49%

2009/2013 2014/2018

Destruição de Valor Adição de Valor
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anuais o desafio de competir com genéricos e a Bristol, que investiu fortemente em PD&I em 

2015 ao adquirir a Flexus, empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento de 

biotecnologia. Além disso, a Roche, Novartis e Sanofi também aumentaram o capital 

empregado ao investir em empresas de biotecnologia, conforme apêndice B. 

Nesse mesmo período, conforme apresentado na tabela 12, pode-se observar que o 

montante de vendas de produtos estabelecidos acumulados no período de 2014 a 2018 

totalizaram US$ 549,9 bilhões e recuaram 23,4% sobre o período de 2009 a 2013. Enquanto 

isso, os produtos inovadores mantiveram-se estáveis, comparando os mesmos períodos. 

Consequentemente, é possível observar que a participação dos produtos inovadores no 

faturamento total atingiu 50,5% do faturamento total com evolução de 9% entre os dois 

períodos observados. 

A quantidade média de projetos por ano e por empresa reduziram 2,8% quando 

comparamos o segundo quinquênio da década contra o primeiro. Enquanto isso, nesse mesmo 

período que os investimentos em PD&I avançaram em 3,5%. Quando comparado ao 

faturamento, observa-se um aumento na intensidade de investimento em PD&I atingindo 19,4% 

do faturamento. Assim, pode-se notar a escassez de lançamento de novos produtos combinado 

com o desafio de se manter competitivo no mercado de estabelecidos. 

 

Tabela 13 – Evolução acumulada dos principais indicadores 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pode-se observar no apêndice C, que das nove empresas analisadas, cinco possuem mais 

de 70% de ocorrências em gerar adição de valor, ou seja, dos 10 anos analisados apresentaram 

EVA positivo em sete, e quatro empresas resultaram em no mínimo 40% de ocorrência em 

destruição de valor entre o período de 2009 e 2018. Dessa forma para fins de análise, 

categorizamos as empresas em dois grupos sendo um grupo as empresas que apresentaram 

probabilidade acima de 70% de adição de valor como empresas que adicionaram valor e no 

outro grupo as demais empresas serão categorizadas como empresas que destruíram valor neste 

período. 

Indicadores 2009/2013 2014/2018 variação

Faturamento produtos estabelecidos (US$ bilhões) 717,5 549,9 -23,4%

Faturamento produtos inovadores (US$ bilhões) 868,3 868,3 0,0%

Faturamento Inovadores sobre total (%) 46,4% 50,5% 9,0%

Despesas com PD&I (US$ bilhões) 321,4 332,8 3,5%

PD&I sobre faturamento (%) 17,2% 19,4% 12,8%

Projetos no pipeline (quantidade média anual) 631,8 614,4 -2,8%

Investimento médio anual por projeto em pipeline 101,7 108,3 6,5%
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4.3. ANÁLISE DESCRITIVA POR CATEGORIA – INVESTIMENTOS EM P&DI 

 

Conforme gráfico 5, as empresas que destruíram valor investiram em média anualmente 

US$ 179 milhões em PD&I por projeto nessa década, enquanto que as empresas adicionaram 

valor investiram em média US$ 73 milhões em PD&I por projeto, o que representa uma taxa 

de investimento anual médio per capta de aproximadamente 60% menor. 

A taxa de investimento por projeto tem se demonstrado estável ao longo do período 

analisado. Conforme gráfico 6, é possível observar que a diferença na taxa de investimento por 

projeto entre os dois grupos de empresas tem sido constante e se demonstrou estável nos últimos 

10 anos com pequenas alterações entre o primeiro e segundo quinquênio. 

 Dessa forma, as empresas que possuem maior probabilidade de adição de valor 

apresentaram maior eficiência nos investimentos em projetos inovadores corroborando para 

busca por maior produtividade em PD&I demonstrada por Scannell (2011).  

 

Gráfico 5: Investimento médio anual por projeto no pipeline 
(US$ milhões/projeto)  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

73

Destruiram
Valor

Adicionaram
Valor



48 
 

Gráfico 6: Investimento médio anual por projeto no pipeline por empresa (US$ milhões/projeto)  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O menor investimento em P&DI por projeto pode ser explicado pela maior quantidade 

de projetos em pipeline impulsionado pelo menor montante de investimentos, conforme gráfico 

7.  

O montante médio anual de investimentos em PD&I das empresas que destruíram valor 

foi de US$ 33,9 bilhões enquanto que o montante médio anual de investimentos das empresas 

que adicionaram valor foi de US$ 31,6 bilhões, o que representa um montante 7% menor de 

investimentos em PD&I para as empresas que adicionaram valor.  

Em termos que quantidade de projetos, as empresas que destruíram valor tiveram em 

média 189 projetos em pipeline por ano enquanto que as empresas que adicionaram valor 

tiveram em média 434 projetos por ano, resultando em uma superação de 130%. 

Gráfico 7: Montante de investimentos médio anual em 
PD&I (US$ bilhões) e quantidade média anual de projetos 
no pipeline 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Por outro lado o gráfico 8 apresenta as empresas que destruíram valor investiram 16,9% 

do faturamento em PD&I, enquanto que as empresas adicionaram valor investiram em média 

19,9% do faturamento em PD&I, o que representa uma intensidade 17,5% maior de 

investimento em PD&I. 

 

Gráfico 8: Investimento em PD&I sobre faturamento (%) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme gráfico 9, podemos observar que entre os anos de 2009 e 2013 as empresas 

que possuem maior probabilidade de adição de valor investiram 18,3% do faturamento total em 

PD&I enquanto que as empresas que destruíram valor investiram 16,3%, o que resultou em 

uma diferença de intensidade de investimento em 2,1 p.p. 

Quando observamos entre os anos de 2014 e 2018 nota-se que apesar de ambas as 

empresas intensificaram os investimentos em PD&I relativos ao faturamento, as empresas que 

adicionaram valor aceleraram mais as taxas de investimentos em PD&I e atingiram 21,5% do 

faturamento total enquanto que as empresas que destruíram valor investiram 17,7% do 

faturamento total em PD&I, ampliando a diferença entre elas para 3,8 p.p.  
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Gráfico 9:  Investimento em PD&I sobre faturamento (%) 
por período 

 

Fonte:  Elaboração própria. 
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Apesar de ambas as empresas terem evoluído na taxa de investimento em PD&I sobre 

o faturamento total, os gráficos 10 e 11 demonstram que o cenário entre os grupos foi bem 

distinto. As empresas com maior probabilidade de adição de valor obtiveram um crescimento 

médio anual de 2,9% em investimento em PD&I e de 2,6% em vendas entre os anos de 2014 e 

2018. Enquanto isso, as empresas que destruíram valor apresentaram um crescimento médio 

anual de 1,7% em investimento em PD&I e uma involução 0,4% no faturamento. 

 

Dessa forma foi possível buscar evidencias de que as empresas com mais intensidade 

em investimento em PD&I adicionam valor conforme afirmado por de Chang, Xuemeng, 

Zhuojun (2018) e Ramos e Zilber (2015). Porém, o aumento da intensidade de investimento em 

PD&I deve ser refletido em aumento de vendas, o que sugere novamente que o possível atraso 

no lançamento de novos produtos por parte dos executivos, por estarem priorizando os 

resultados de curto prazo, pode impactar negativamente na geração de valor da empresa 

conforme apontado por Salter (2012). 

 

4.4. ANÁLISE DESCRITIVA POR CATEGORIA – FATURMENTO 

 

As empresas que destruíram valor são menos inovadoras, conforme possível observar 

no gráfico 12. As empresas que destruíram valor obtiveram 44% do seu faturamento médio 

anual, excluindo outros negócios, oriundos de produtos inovadores enquanto que as empresas 

que adicionaram valor possuíram 54% do seu faturamento médio anual. 

 

 

 

 

Gráfico 10: CAGR de investimento em PD&I e faturamento 
total para empresas que adicionaram valor 

 

Gráfico 11: CAGR de investimento em PD&I e faturamento 
total para empresas que destruíram valor 

  

Fonte:  Elaboração própria. Fonte:  Elaboração própria. 
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Gráfico 12: Participação média anual das vendas dos 
produtos inovadores nas vendas totais. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Além disso, as empresas que adicionaram valor foram mais eficientes na gestão dos 

produtos estabelecidos, conforme gráfico 13. A taxa média de crescimento de vendas anuais 

entre 2009 e 2013 foi de 1,5% para as empresas que adicionaram valor e 7,9% para as empresas 

que destruíram valor. Para o período de 2014 a 2018, as empresas que adicionaram valor 

apresentaram um crescimento médio anual de 1,3% nos produtos estabelecidos, enquanto que 

as empresas que destruíram valor, obtiveram uma involução de 4,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente é possível concluir que as empresas com maior probabilidade da geração de 

valor da empresa mantiveram maior velocidade de lançamento de novos produtos e fizeram 

relativamente melhor gestão dos produtos estabelecidos criaram diferencial competitivo e 

convergindo para os desafios competitivos (Conti e Berndt, 2014; Berndt e Dubios, 2016; Such, 

2000). Dessa forma, foi possível validar as hipóteses levantadas de que as empresas que mais 

lançam produtos inovadores e/ou que melhor gerenciam os produtos estabelecidos no mercado 

competitivo adicionam mais valor. 

44% 54%
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Valor

Adicionaram
Valor

Gráfico 13: Taxa de crescimento anual composto das 
vendas dos produtos estabelecidos 

 

Fonte:  Elaboração própria. 
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Portanto a pesquisa contribui para o entendimento de que adequado nível de 

investimentos em PD&I no setor farmacêutico por protejo constante no pipeline e a maior 

celeridade no lançamento de novos produtos, de acordo com o recorte amostral analisado, 

impactam positivamente na geração de valor da empresa.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Consoante ao objetivo geral da pesquisa, as evidencias empíricas desse estudo 

demonstram um impacto positivo na geração de valor decorrente do processo de investimentos 

em pesquisa desenvolvimento e inovação. Os resultados demonstram que a eficiência no 

processo de PD&I resultante da maior quantidade de projeto em pipeline, menor relação de 

investimento sobre faturamento e maior relação de faturamento de produtos inovadores 

impactam positivamente na geração de valor da empresa. 

Adicionalmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados e observou que a década 

foi bem desafiadora para as empresas analisadas. A análise demonstrou uma grande involução 

da quantidade de empresas que adicionaram valor reduzindo de 82% no primeiro quinquênio 

para 48% no segundo quinquênio como reflexo das perdas de patentes, competição com 

genéricos, atos investimentos em PD&I e em ativos imobilizados decorrente dos movimentos 

de aquisição de empresas especializadas em biotecnologia. 

Como análise complementar, o estudo foi categorizando dois grupos de empresas 

dividindo em empresas que adicionaram valor e empresas que destruíram valor. Para a categoria 

das empresas que adicionaram valor foi considerada as empresas que obtiveram EVA spread 

positivo em sete dos 10 anos observados, ou seja 70% do período analisado. 

A análise demonstra que as empresas que adicionaram valor foram mais eficientes na 

produtividade de PD&I com investimento menor em 60% por projeto no pipeline do que as 

empresas que destruíram valor, mantiveram taxas de crescimento em PD&I mais alinhadas ao 

crescimento do faturamento, foram mais inovadores obtendo 54% do faturamento oriundos de 

produtos inovadores contra 44% das empresas que destruíram valor e fizeram melhor gestão 

dos produtos estabelecidos com taxas de crescimento de 1,3% no segundo quinquênio contra 

uma involução de 4,6% obtivo pelas empresas que destruíram valor.  

Foi identificado também na análise de resultados que as empresas que aceleram os 

lançamentos de novos produtos e procuram ser mais eficientes em PD&I demonstram maior 

probabilidade de geração de valor o que é vital para que a empresa possa enfrentar os desafios 

competitivos (Conti e Berndt, 2014; Berndt e Dubios, 2016; Such, 2000). 

O processo de desenvolvimento de novos produtos é complexo e tem se apresentado 

bem desafiador nos últimos anos com longos períodos de desenvolvimento (Phrma, 2012) e 

redução das taxas de sucesso de desenvolvimento (2010). Embora, os motivos do insucesso dos 

projetos estejam em sua maioria relacionados às questões técnicas, existem diversos fatores que 

impactam no desenvolvimento de um novo produto como questões econômicas, expetativa de 
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retorno de investimentos e problemas de gestão (Dimasi 2001; Buonansegna, Maier, Li-Ying 

2014). 

Esse estudo demonstra adicionalmente a importância da minimização do impacto do 

conflito de agência na geração de valor da empresa, apresentando indícios de que a 

responsabilidade dos gestores na condução dos projetos no pipeline é significativa para a 

geração de valor, pois a hipótese central foi validada.  

Dessa forma, os resultados desse estudo sugerem que os retardo do lançamento de novos 

produtos deve ser evitado e que os investimentos em PD&I não podem ser são postergados pela 

necessidade de gestão de curto prazo (Salter 2012). 

Diversos mecanismos como a implementação de transparência financeira (Messier, 

2012), a adequada implementação do sistema de remuneração (Merchant e Stede, 2012), a 

adequada estrutura de governança (Shaikh e Peters, 2018) podem ser utilizados para evitar que 

os projetos sejam postergados e auxiliam na convergência do comportamento dos executivos 

para a expectativa dos acionistas. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Premissas para identificação do Faturamento de produtos inovadores 

 

  

Empresa Fundação Sede Efetivos Faturamento  Produtos Inovadores

Pfizer 1849

Nova 

York

EUA

92.400

(2018)

 - Vendas de produtos Primary Care  conforme publicação nas 

demonstrações financeiras anuais.

Novartis 1996
Basel

Suíça

125.161

(2017)

 - Vendas Totais descontadas as vendas de produtos estabelecidos, conforme 

publicação nas Demonstrações Financeiras Anuais.

Roche 1896
Basel

Suíça

125.161

(2017)

 - Vendas individuais de cada marca considerando a data de expiração de 

patente conforme publicação nas Demonstrações Financeiras Anuais.

Merck&Co 1891

Nova 

Jersey

EUA

69.000 

(2018)

 - Vendas individuais de cada marca considerando a data de expiração de 

patente conforme publicação nas demonstrações financeiras anuais.

Sanofi 2004
Paris

França

110.000 

(2018)

 - Até 2011 foram consideradas as vendas individuais de cada marca até a 

data de expiração de patente conforme publicação nas Demonstrações 

Financeiras Anuais.

 - Após 2011, foram consideradas as vendas totais descontadas as vendas de 

produtos estabelecidos, conforme publicação nas Demonstrações Financeiras 

Anuais.

GlaxoSmith

Kline

(GSK) 

2000

Brentford 

Reino 

Unido

95.490 

(2018)

 - Até 2014 foram consideradas as vendas individuais de cada marca até a 

data de expiração de patente conforme publicação nas Demonstrações 

Financeiras Anuais.

 - Após 2014, foram consideradas as vendas totais descontadas as vendas de 

produtos estabelecidos, conforme publicação nas Demonstrações Financeiras 

Anuais.

AstraZeneca 1999

Cambridge

Reino 

Unido

64.600 

(2018)

 - Vendas individuais de cada marca considerando a data de expiração de 

patente conforme publicação nas demonstrações financeiras anuais.

Bristol-

Myers 

Squibb 

1999

Nova 

York

EUA

23.300

(2018)

 - Vendas totais descontadas as vendas de produtos estabelecidos, conforme 

publicação nas demonstrações financeiras anuais.

Eli Lilly 1876
Indiana

EUA

33.815

(2018)

 - Vendas individuais de cada marca considerando a data de expiração de 

patente conforme publicação nas Demonstrações Financeiras Anuais.
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Apêndice B – Evolução da Geração de Valor por empresa 
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Apêndice C – Comparativo dos Principais Indicadores detalhados por empresa 

 
 

0
1

Total

Roche
0%

100%
100%

125
136

113
10,5

11,3
9,7

84,0
82,6

85,6
20,8%

21,2%
20,3%

2,7%
2,4%

2,9%
2,0%

4,0%
0,5%

51%
51%

51%

Bristol
20%

80%
100%

56
53

59
4,7

5,6
3,7

83,6
107,0

62,9
24,8%

29,6%
20,0%

2,8%
11,1%

-3,4%
-1,8%

0,0%
-3,2%

83%
83%

83%

GSK
20%

80%
100%

111
88

135
5,9

5,4
6,4

53,2
61,6

47,8
14,5%

14,0%
14,9%

-5,0%
-8,5%

-2,5%
-6,9%

-6,2%
-3,1%

31%
29%

33%

Eli Lilly
30%

70%
100%

58
50

65
5,0

5,1
5,0

87,6
100,9

77,3
22,6%

23,5%
21,8%

-8,6%
-2,9%

-6,8%
13,4%

10,8%
18,0%

55%
42%

67%

Astra
30%

70%
100%

85
96

74
5,4

5,8
5,1

64,2
60,9

68,4
20,5%

26,0%
16,5%

-2,9%
-1,8%

-7,5%
-11,9%

-18,3%
-2,3%

72%
79%

68%

Grupo Adições de Valor
434

423
446

31,6
33,2

29,9
72,7

78,5
67,1

19,9%
21,5%

18,3%
-1,2%

0,9%
-3,0%

0,3%
1,3%

1,5%
54%

52%
55%

Pfizer
40%

60%
100%

47
51

44
8,0

7,9
8,1

169,0
156,0

184,0
14,6%

15,4%
14,0%

4,5%
8,6%

-12,4%
-3,0%

-5,7%
9,5%

44%
56%

34%

Novartis
40%

60%
100%

46
47

45
9,0

9,0
8,9

194,9
192,8

197,0
17,5%

18,0%
17,0%

1,5%
4,6%

-2,7%
6,0%

-4,5%
25,0%

46%
48%

44%

M
erck

60%
40%

100%
40

40
40

10,6
10,3

11,0
265,2

258,1
272,2

20,3%
21,5%

19,3%
0,0%

-2,4%
3,7%

7,1%
-3,3%

21,9%
52%

52%
53%

Sanofi
80%

20%
100%

55
54

56
6,3

6,1
6,4

113,3
113,3

113,2
15,0%

15,6%
14,5%

6,3%
0,4%

11,4%
-7,2%

-5,3%
-9,0%

31%
38%

25%

Grupo destruição de Valor
189

192
186

33,9
33,4

34,4
179,4

174,1
184,9

16,9%
17,7%

16,3%
2,6%

3,1%
-1,0%

-0,8%
-4,6%

7,9%
44%

49%
40%

Total Geral
36%

64%
100%

623
614

632
65,4

66,6
64,3

105,0
108,3

101,7
18,2%

19,4%
17,2%

0,7%
2,1%

-2,1%
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Contagem de EVA
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PD&I sobre o Fatruamento
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Total
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ANEXOS 

Anexo A – Valor Adicionado disponível no Bloomberg 

 

 

 

 

Pfizer Inc (PFE US) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 10,59 8,20 7,81 8,98 9,13 8,01 8,19 8,34 9,05 8,76

Weight of Equity 85,66 83,27 82,40 83,66 84,22 84,29 82,95 80,79 76,10 75,08

+ Debt

Cost of Debt 2,84 2,61 2,10 1,73 1,67 2,15 0,01 0,00 0,01 0,01

Weight of Debt 14,33 16,72 17,59 16,33 15,77 15,69 17,03 19,19 23,87 24,89

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 5,26 4,76 8,33 7,69 6,90 6,06 5,13 6,67 5,77 8,20

Weight of Pref. Equity 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

WACC 9,48 7,26 6,80 7,79 7,96 7,09 6,79 6,74 6,89 6,58

Capital Structure

+ Historical Market Cap 249.547,05 216.559,38 197.153,60 199.329,00 195.964,65 196.001,37 182.477,06 163.923,00 140.290,12 146.793,30

+ Short Term Debt 8.831,00 9.953,00 10.688,00 10.159,00 5.141,00 6.027,00 6.424,00 4.016,00 5.603,00 5.469,00

+ Long Term Debt 32.909,00 33.538,00 31.398,00 28.740,00 31.541,00 30.462,00 31.036,00 34.926,00 38.410,00 43.193,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 19,00 21,00 24,00 26,00 29,00 33,00 39,00 45,00 52,00 61,00

Total Capital 291.306,05 260.071,38 239.263,60 238.254,00 232.675,65 232.523,37 219.976,06 202.910,00 184.355,12 195.516,30

EVA

+ Net Op. Profit 13.863,00 13.953,00 12.262,00 12.532,00 13.179,00 15.569,00 15.583,00 15.167,00 14.093,00 11.794,00

- Cash Op. Taxes 1.100,70 17.848,00 -2.243,49 -1.085,38 6.040,20 -247,76 -16.612,40 22.141,94 -15.867,69 2.270,05

+ NOPAT 12.762,30 -3.895,00 14.505,49 13.617,38 7.138,80 15.816,76 32.195,40 -6.974,94 29.960,69 9.523,95

Total Invested Capital 122.917,00 133.441,00 148.538,00 145.675,00 150.193,00 151.813,00 161.031,00 140.542,00 168.015,00 167.021,00

WACC 9,48 7,26 6,80 7,79 7,96 7,09 6,79 6,74 6,89 6,58

- Capital Charge 11.649,94 9.694,39 10.106,52 11.354,99 11.948,93 10.760,72 10.937,56 9.469,00 11.575,42 10.989,59

Economic Value Added 1.112,37 -13.589,39 4.398,98 2.262,39 -4.810,13 5.056,04 21.257,84 -16.443,94 18.385,27 -1.465,64

ROIC 10,38 -2,92 9,77 9,35 4,75 10,42 19,99 -4,96 17,83 5,70

EVA Spread 0,91 -10,18 2,96 1,55 -3,20 3,33 13,20 -11,70 10,94 -0,88

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Destroi Valor

Adição de Valor (Binário) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

Roche Holding AG (ROG SW) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 11,65 10,68 8,63 8,55 8,57 9,52 9,26 9,00 11,78 9,13

Weight of Equity 91,72 91,74 89,86 91,01 89,92 91,90 86,39 83,64 79,85 78,14

+ Debt

Cost of Debt -0,18 -0,10 -0,11 -0,03 0,22 1,17 0,64 0,93 1,62 1,75

Weight of Debt 8,28 8,26 10,14 8,99 10,08 8,10 13,61 16,36 20,15 21,86

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 10,68 9,79 7,74 7,78 7,73 8,85 8,09 7,68 9,73 7,51

Capital Structure

+ Historical Market Cap 207.967,78 210.473,96 198.158,37 235.498,40 229.345,73 211.577,03 156.118,26 137.319,98 119.099,09 151.638,52

+ Short Term Debt 2.693,00 3.121,00 5.363,00 6.151,00 6.367,00 2.220,00 6.730,00 3.394,00 2.201,00 6.273,00

+ Long Term Debt 16.077,00 15.839,00 16.992,00 17.100,00 19.347,00 16.423,00 17.860,00 23.459,00 27.857,00 36.143,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 226.737,78 229.433,96 220.513,37 258.749,40 255.059,73 230.220,03 180.708,26 164.172,98 149.157,09 194.054,52

EVA

+ Net Op. Profit 14.812,00 13.095,00 13.791,00 13.982,00 14.270,00 16.257,00 14.255,00 13.525,00 13.477,00 12.406,00

- Cash Op. Taxes 3.857,10 4.727,00 3.510,32 3.073,44 2.255,03 3.659,47 4.197,07 3.325,05 2.799,79 4.949,16

+ NOPAT 10.954,90 8.368,00 10.280,68 10.908,56 12.014,97 12.597,53 10.057,93 10.199,95 10.677,21 7.456,84

Total Invested Capital 62.879,00 62.368,00 63.973,00 62.539,00 64.090,00 49.203,00 53.201,00 51.958,00 50.518,00 61.783,00

WACC 10,68 9,79 7,74 7,78 7,73 8,85 8,09 7,68 9,73 7,51

- Capital Charge 6.712,37 6.107,49 4.952,39 4.863,16 4.953,66 4.352,76 4.302,77 3.990,16 4.916,50 4.641,40

Economic Value Added 4.242,53 2.260,51 5.328,29 6.045,40 7.061,31 8.244,77 5.755,16 6.209,79 5.760,71 2.815,43

ROIC 17,42 13,42 16,07 17,44 18,75 25,60 18,91 19,63 21,14 12,07

EVA Spread 6,75 3,62 8,33 9,67 11,02 16,76 10,82 11,95 11,40 4,56

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor

Adição de Valor (Binário) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Sanofi (SAN FP) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 10,18 8,72 8,29 9,35 9,10 9,97 8,38 9,56 10,03 10,22

Weight of Equity 79,27 85,24 84,03 86,05 86,90 87,38 86,54 82,72 88,08 89,10

+ Debt

Cost of Debt 0,65 0,57 0,55 0,78 0,67 1,63 1,42 2,79 2,62 2,49

Weight of Debt 20,73 14,76 15,97 13,95 13,10 12,62 13,46 17,28 11,92 10,90

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 8,20 7,52 7,06 8,15 7,99 8,92 7,45 8,39 9,15 9,38

Capital Structure

+ Historical Market Cap 94.234,19 90.086,96 97.812,05 102.316,77 99.107,88 101.851,48 94.466,31 75.121,04 62.439,36 72.076,64

+ Short Term Debt 2.633,00 1.275,00 1.765,00 3.460,00 1.627,00 4.182,00 3.852,00 3.055,00 1.563,00 2.805,00

+ Long Term Debt 22.007,00 14.326,00 16.824,00 13.129,00 13.308,00 10.527,00 10.843,00 12.642,00 6.889,00 6.014,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 118.874,19 105.687,96 116.401,05 118.905,77 114.042,88 116.560,48 109.161,31 90.818,04 70.891,36 80.895,64

EVA

+ Net Op. Profit 5.229,00 5.994,00 6.839,00 5.146,00 7.061,00 4.483,00 8.226,00 6.846,00 7.756,00 7.445,00

- Cash Op. Taxes -976,41 2.115,99 2.083,90 1.837,77 2.994,64 1.483,40 2.068,26 -1.130,33 2.810,52 2.149,46

+ NOPAT 6.205,41 3.878,01 4.755,10 3.308,23 4.066,36 2.999,60 6.157,74 7.976,33 4.945,48 5.295,54

Total Invested Capital 86.091,00 75.249,00 78.478,00 77.406,00 75.439,00 76.805,00 79.084,00 79.078,00 66.659,00 63.564,00

WACC 8,20 7,52 7,06 8,15 7,99 8,92 7,45 8,39 9,15 9,38

- Capital Charge 7.060,52 5.658,58 5.536,72 6.311,13 6.029,71 6.850,79 5.887,81 6.635,52 6.098,31 5.962,83

Economic Value Added -855,12 -1.780,58 -781,63 -3.002,90 -1.963,35 -3.851,19 269,93 1.340,81 -1.152,84 -667,29

ROIC 7,21 5,15 6,06 4,27 5,39 3,91 7,79 10,09 7,42 8,33

EVA Spread -0,99 -2,37 -1,00 -3,88 -2,60 -5,01 0,34 1,70 -1,73 -1,05

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Destroi Valor

Adição de Valor (Binário) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Novartis AG (NOVN SW) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 11,85 10,23 9,33 9,67 8,80 8,77 9,15 8,84 9,67 8,78

Weight of Equity 86,01 87,34 87,95 90,48 91,67 91,57 88,53 87,19 85,38 89,86

+ Debt

Cost of Debt 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,97 0,66 0,81 1,29 1,42

Weight of Debt 13,99 12,66 12,05 9,52 8,33 8,43 11,47 12,81 14,62 10,14

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 10,20 8,94 8,21 8,75 8,07 8,11 8,17 7,81 8,45 8,04

Capital Structure

+ Historical Market Cap 197.268,79 196.136,42 172.943,15 208.135,43 223.954,24 194.633,46 152.316,12 137.679,21 134.277,95 123.987,81

+ Short Term Debt 9.620,00 5.201,00 5.789,00 5.574,00 6.560,00 6.673,00 5.945,00 6.374,00 8.627,00 5.313,00

+ Long Term Debt 22.470,00 23.224,00 17.897,00 16.327,00 13.799,00 11.242,00 13.781,00 13.855,00 14.360,00 8.675,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 229.358,79 224.561,42 196.629,15 230.036,43 244.313,24 212.548,46 172.042,12 157.908,21 157.264,95 137.975,81

EVA

+ Net Op. Profit 7.791,00 8.207,00 7.831,00 8.619,00 10.818,00 10.688,00 11.026,00 10.842,00 11.147,00 9.988,00

- Cash Op. Taxes -1.116,05 926,71 1.958,56 1.927,62 2.838,57 1.939,76 2.562,83 3.104,91 -950,06 1.405,88

+ NOPAT 8.907,05 7.280,29 5.872,44 6.691,38 7.979,43 8.748,24 8.463,17 7.737,09 12.097,06 8.582,12

Total Invested Capital 115.063,00 104.439,00 101.354,00 102.146,00 95.284,00 97.890,00 96.418,00 91.902,00 98.439,00 73.456,00

WACC 10,20 8,94 8,21 8,75 8,07 8,11 8,17 7,81 8,45 8,04

- Capital Charge 11.734,71 9.335,37 8.323,02 8.940,30 7.690,77 7.938,86 7.882,04 7.180,84 8.315,12 5.903,05

Economic Value Added -2.827,66 -2.055,08 -2.450,58 -2.248,93 288,66 809,37 581,14 556,25 3.781,95 2.679,07

ROIC 7,74 6,97 5,79 6,55 8,37 8,94 8,78 8,42 12,29 11,68

EVA Spread -2,46 -1,97 -2,42 -2,20 0,30 0,83 0,60 0,61 3,84 3,65

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor

Adição de Valor (Binário) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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GlaxoSmithKline PLC (GSK LN) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 13,46 12,00 10,70 10,15 8,85 8,57 8,24 8,74 11,90 8,15

Weight of Equity 73,96 79,33 80,32 80,08 78,08 81,09 78,15 83,29 81,01 80,82

+ Debt

Cost of Debt 1,22 0,80 0,67 1,80 1,80 2,74 1,34 1,47 2,43 3,30

Weight of Debt 26,04 20,67 19,68 19,92 21,92 18,91 21,85 16,71 18,99 19,18

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 10,28 9,69 8,72 8,49 7,30 7,47 6,73 7,53 10,10 7,22

Capital Structure

+ Historical Market Cap 74.030,14 65.568,94 76.696,01 66.862,24 66.925,63 78.234,67 65.450,31 74.296,08 64.433,67 68.494,38

+ Short Term Debt 5.793,00 2.825,00 4.129,00 1.308,00 2.943,00 2.789,00 3.631,00 2.698,00 291,00 1.471,00

+ Long Term Debt 20.271,00 14.264,00 14.661,00 15.324,00 15.841,00 15.456,00 14.671,00 12.203,00 14.809,00 14.786,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 100.094,14 82.657,94 95.486,01 83.494,24 85.709,63 96.479,67 83.752,31 89.197,08 79.533,67 84.751,38

EVA

+ Net Op. Profit 5.788,00 4.669,00 3.023,00 10.627,00 3.707,00 6.959,00 7.185,00 7.911,00 4.129,00 8.588,00

- Cash Op. Taxes 1.173,29 1.614,90 2.256,03 1.261,87 1.017,20 1.087,69 1.503,61 587,99 1.847,35 3.116,27

+ NOPAT 4.614,71 3.054,10 766,97 9.365,13 2.689,80 5.871,31 5.681,39 7.323,01 2.281,65 5.471,73

Total Invested Capital 32.249,00 24.424,00 28.999,00 30.528,00 26.345,00 27.468,00 28.085,00 26.268,00 25.022,00 26.522,00

WACC 10,28 9,69 8,72 8,49 7,30 7,47 6,73 7,53 10,10 7,22

- Capital Charge 3.313,70 2.365,88 2.530,03 2.591,46 1.924,39 2.051,75 1.890,59 1.977,67 2.527,79 1.913,87

Economic Value Added 1.301,02 688,22 -1.763,07 6.773,67 765,41 3.819,56 3.790,80 5.345,33 -246,14 3.557,86

ROIC 14,31 12,50 2,64 30,68 10,21 21,38 20,23 27,88 9,12 20,63

EVA Spread 4,03 2,82 -6,08 22,19 2,91 13,91 13,50 20,35 -0,98 13,41

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor

Adição de Valor (Binário) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

AstraZeneca PLC (AZN LN) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 14,61 15,38 10,80 9,64 8,86 7,10 8,52 8,31 9,75 7,83

Weight of Equity 83,23 83,12 80,48 85,10 89,21 87,77 85,11 86,47 87,44 86,04

+ Debt

Cost of Debt 1,70 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

Weight of Debt 16,77 16,88 19,52 14,90 10,79 12,23 14,89 13,53 12,56 13,96

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 12,44 12,78 8,69 8,21 7,91 6,23 7,25 7,19 8,52 6,74

Capital Structure

+ Historical Market Cap 94.847,10 87.693,95 69.310,46 85.985,00 89.656,97 74.443,54 58.917,94 59.611,94 64.189,67 68.193,24

+ Short Term Debt 1.754,00 2.247,00 2.307,00 916,00 2.446,00 1.788,00 901,00 1.990,00 125,00 1.926,00

+ Long Term Debt 17.359,00 15.560,00 14.501,00 14.137,00 8.397,00 8.588,00 9.409,00 7.338,00 9.097,00 9.137,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 113.960,10 105.500,95 86.118,46 101.038,00 100.499,97 84.819,54 69.227,94 68.939,94 73.411,67 79.256,24

EVA

+ Net Op. Profit 3.882,00 3.974,00 5.442,00 4.481,00 2.558,00 4.021,00 8.529,00 13.126,00 11.784,00 11.837,00

- Cash Op. Taxes 842,00 407,00 -1.272,63 -466,52 1.064,73 633,80 1.222,34 2.881,36 3.317,40 3.420,22

+ NOPAT 3.040,00 3.567,00 6.714,63 4.947,52 1.493,27 3.387,20 7.306,66 10.244,64 8.466,60 8.416,78

Total Invested Capital 40.288,00 42.787,00 42.125,00 40.416,00 39.376,00 42.913,00 43.189,00 42.831,00 46.231,00 46.393,00

WACC 12,44 12,78 8,69 8,21 7,91 6,23 7,25 7,19 8,52 6,74

- Capital Charge 5.012,57 5.469,44 3.661,10 3.316,24 3.114,43 2.673,88 3.131,75 3.077,96 3.939,33 3.126,37

Economic Value Added -1.972,57 -1.902,44 3.053,54 1.631,27 -1.621,17 713,32 4.174,91 7.166,68 4.527,27 5.290,41

ROIC 7,55 8,34 15,94 12,24 3,79 7,89 16,92 23,92 18,31 18,14

EVA Spread -4,90 -4,45 7,25 4,04 -4,12 1,66 9,67 16,73 9,79 11,40

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Destroi Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor

Adição de Valor (Binário) 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Bristol-Myers Squibb Co (BMY US) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 9,58 9,56 8,29 8,49 9,20 8,03 7,03 7,51 9,93 9,41

Weight of Equity 91,99 92,60 93,55 94,47 92,57 91,27 87,78 91,54 90,41 89,42

+ Debt

Cost of Debt 2,71 1,16 2,13 2,18 2,17 3,22 1,97 1,72 2,97 3,63

Weight of Debt 8,01 7,40 6,45 5,53 7,43 8,73 12,22 8,46 9,59 10,58

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 9,03 8,94 7,89 8,14 8,67 7,61 6,41 7,02 9,26 8,80

Capital Structure

+ Historical Market Cap 84.415,52 99.580,00 97.244,16 114.260,19 97.576,59 87.219,15 53.121,70 59.379,40 44.618,80 43.152,25

+ Short Term Debt 1.703,00 987,00 992,00 139,00 590,00 359,00 826,00 115,00 117,00 231,00

+ Long Term Debt 5.646,00 6.975,00 5.716,00 6.550,00 7.242,00 7.981,00 6.568,00 5.376,00 4.618,00 4.874,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 91.764,52 107.542,00 103.952,16 120.949,19 105.408,80 95.559,15 60.515,70 64.870,40 49.353,80 48.257,25

EVA

+ Net Op. Profit 5.116,00 3.629,00 4.577,00 1.975,00 3.342,00 3.174,00 2.356,00 6.643,00 5.995,00 4.750,00

- Cash Op. Taxes 663,58 1.860,60 1.949,12 2.152,85 1.053,05 846,05 -997,00 1.551,66 744,13 199,56

+ NOPAT 4.452,42 1.768,40 2.627,88 -177,85 2.288,95 2.327,95 3.353,00 5.091,34 5.250,87 4.550,44

Total Invested Capital 21.684,00 19.891,00 22.324,00 21.865,00 25.495,00 25.319,00 26.303,00 25.935,00 23.260,00 22.789,00

WACC 9,03 8,94 7,89 8,14 8,67 7,61 6,41 7,02 9,26 8,80

- Capital Charge 1.958,87 1.778,71 1.761,87 1.779,12 2.211,65 1.926,90 1.685,77 1.821,51 2.154,18 2.005,12

Economic Value Added 2.493,55 -10,31 866,01 -1.956,96 77,30 401,05 1.667,23 3.269,83 3.096,69 2.545,31

ROIC 20,53 8,89 11,77 -0,81 8,98 9,19 12,75 19,63 22,57 19,97

EVA Spread 11,50 -0,05 3,88 -8,95 0,30 1,58 6,34 12,61 13,31 11,17

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor

Adição de Valor (Binário) 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Merck & Co Inc (MRK US) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 9,95 8,12 7,95 8,76 7,82 7,53 8,59 8,53 10,66 10,04

Weight of Equity 88,75 86,14 86,69 84,76 88,28 85,39 85,76 86,75 86,13 86,53

+ Debt

Cost of Debt 2,15 1,07 2,34 2,03 1,56 2,37 1,19 1,68 1,99 3,64

Weight of Debt 11,25 13,86 13,31 15,24 11,72 14,61 14,24 13,25 13,87 13,47

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 9,07 7,14 7,21 7,73 7,09 6,78 7,54 7,62 9,46 9,18

Capital Structure

+ Historical Market Cap 198.097,47 151.738,34 161.817,81 146.899,18 161.177,98 146.522,71 123.910,45 114.639,62 111.079,13 113.574,45

+ Short Term Debt 5.308,00 3.057,00 568,00 2.583,00 2.704,00 4.521,00 4.315,00 1.990,00 2.400,00 1.586,00

+ Long Term Debt 19.806,00 21.353,00 24.274,00 23.829,00 18.699,00 20.539,00 16.254,00 15.525,00 15.482,00 16.095,00

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 223.211,47 176.148,34 186.659,81 173.311,18 182.580,98 171.582,71 144.479,45 132.154,62 128.961,13 131.255,45

EVA

+ Net Op. Profit 7.930,00 5.658,00 5.003,00 6.647,00 5.307,00 5.918,00 9.081,00 7.451,00 2.337,00 2.564,00

- Cash Op. Taxes 2.992,13 6.688,00 2.224,96 -1.052,67 -1.911,16 1.104,20 2.572,34 985,16 962,05 10.601,77

+ NOPAT 4.937,87 -1.030,00 2.778,04 7.699,67 7.218,16 4.813,80 6.508,66 6.465,84 1.374,95 -8.037,77

Total Invested Capital 58.065,00 64.015,00 75.092,00 81.126,00 77.813,00 77.724,00 81.035,00 78.629,00 78.672,00 84.177,00

WACC 9,07 7,14 7,21 7,73 7,09 6,78 7,54 7,62 9,46 9,18

- Capital Charge 5.267,50 4.570,36 5.411,15 6.272,00 5.515,09 5.267,81 6.107,49 5.990,23 7.441,41 7.724,59

Economic Value Added -329,63 -5.600,36 -2.633,11 1.427,67 1.703,07 -454,01 401,16 475,62 -6.066,47 -15.762,36

ROIC 8,50 -1,61 3,70 9,49 9,28 6,19 8,03 8,22 1,75 -9,55

EVA Spread -0,57 -8,75 -3,51 1,76 2,19 -0,58 0,50 0,60 -7,71 -18,73

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Destroi Valor Destroi Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Destroi Valor

Adição de Valor (Binário) 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
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Eli Lilly & Co (LLY US) - L#1518025

WACC History FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009

12 Months Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009

Equity

Cost of Equity 10,19 7,77 6,93 7,51 8,39 8,76 7,67 7,53 9,89 10,00

Weight of Equity 90,55 87,19 88,71 92,11 90,52 91,62 91,07 87,32 85,37 86,03

+ Debt

Cost of Debt 2,70 1,08 2,13 2,33 1,58 2,38 1,58 1,47 2,99 3,53

Weight of Debt 9,45 12,81 11,29 7,89 9,48 8,39 8,93 12,68 14,63 13,97

+ Preferred Equity

Cost of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weight of Pref. Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WACC 9,49 6,91 6,39 7,10 7,75 8,23 7,13 6,76 8,88 9,09

Capital Structure

+ Historical Market Cap 122.320,09 92.906,68 80.969,36 93.129,80 76.622,16 56.956,55 56.404,47 48.117,79 40.406,52 41.032,00

+ Short Term Debt 1.131,20 3.706,60 1.937,40 6,10 2.688,70 1.012,60 11,90 1.522,30 156,00 27,40

+ Long Term Debt 11.639,70 9.940,50 8.367,80 7.972,40 5.332,80 4.200,30 5.519,40 5.464,70 6.770,50 6.634,70

+ Preferred Equity and Hybrid Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capital 135.090,99 106.553,78 91.274,56 101.108,30 84.643,66 62.169,45 61.935,77 55.104,79 47.333,02 47.694,10

EVA

+ Net Op. Profit 3.685,10 2.238,90 3.356,20 2.717,80 2.623,50 5.508,20 4.766,30 5.492,00 6.567,20 5.729,60

- Cash Op. Taxes 4.207,69 1.439,40 145,39 227,34 972,49 1.098,37 1.155,14 1.035,32 1.456,82 -1.911,12

+ NOPAT -522,59 799,50 3.210,81 2.490,46 1.651,01 4.409,83 3.611,16 4.456,68 5.110,38 7.640,72

Total Invested Capital 27.629,60 34.299,70 30.086,60 27.227,00 28.562,80 25.966,60 26.451,70 26.746,30 23.680,20 21.238,60

WACC 9,49 6,91 6,39 7,10 7,75 8,23 7,13 6,76 8,88 9,09

- Capital Charge 2.620,72 2.371,75 1.922,20 1.933,89 2.212,92 2.136,08 1.885,70 1.808,56 2.102,56 1.931,49

Economic Value Added -3.143,31 -1.572,25 1.288,61 556,57 -561,91 2.273,75 1.725,45 2.648,12 3.007,83 5.709,23

ROIC -1,89 2,33 10,67 9,15 5,78 16,98 13,65 16,66 21,58 35,98

EVA Spread -11,38 -4,58 4,28 2,04 -1,97 8,76 6,52 9,90 12,70 26,88

Source: Bloomberg Right click to show data transparency (not supported for all values)

Adição de Valor Destroi Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Destroi Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor Adiciona Valor

Adição de Valor (Binário) 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


